
ة 1 عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

إعداد 
مصطفى كمال عطيه
استشارى دولى فى 

مجال اإلعاقة 

استراتيجية التوظيف الشامل
فى دولة الكويت

اكتوبر ٢٠١٨
لى: دم �إ م�ق

)PADA( ة عا�ق �ئون ذوي الإ اله�ي�ئة العامة ل�ش
�نما�ئ�ي �بر�نام�ج الئمم الم�قحدة الإ
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المحتويات

وع حةاملو�ن م الص�ن ر�ق

د�ي كر و�ق�ق ٣سش

دمة ٤أوًل: م�ق

�ية ا�ق�يحب �ية اإعداد الإس�ق ٧�شا�ن�يًا: م�نهحب

 ) �ي ي ) امل�بادئ وال�ق �ـــــــــــــار الس�قـــرا�ق�يـ�ب ٨�شال�شًا: الإ

ة �ن دولة الكو�يت  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ي واملؤسسي ل�قو�ن ا�نو�ن �ار الدس�قوري وال�ق ١٠را�بًعا: الإ

ة �ن دولة الكو�يت عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ع �قو�ن ل�يل وا�ق ص �ق ام�ًا: ملحن ١٨�ن

)Model of Intervention( ية� ا�ق�يحب هات الس�ق الت وال�قو�ب ٢٠سادًسا: ال�قد�ن

ات  ر�ب ٣٦سا�بعا : ال�قو��يات واملحن

ع  ٣٨املرا�ب

ة عا�ق �ئون الإ امل – اهل�ي�ئة العامة ل�ش �يف ال�ش م )١( : مركرن ال�قو�ن ق ر�ق ٤٠مر�ن

�ئة رن كة �ب�ندة لل�قحب م )٢( : دراسة �الة �ش ق ر�ق ٤٣مر�ن

را�ئ�ية )٢٠١٨-٢٠١9(  طة العمل ال�ب م )٣( : �ن ق ر�ق ٤٨مر�ن

 
ن

 والمه�قم�ي�
ن

 المع�ن�ي�ي�
ن

موعة ك�ب�يرة م�  محب
ن

هود �ب�ي� �ية �ن�قاج �قاك�قف الحب �قعد هذه الس�قرا�ق�يحب
 � ال��ياسات، و�ن  ��نع 

ن
 ع�

ن
الم��ئول�ي� �ئن  ال�ش ة، وأ�حاب  عا�ق الإ اص ذوى  حن الئسش �يف  �ب�قو�ن

�هم،  أ�ن�ن ة  عا�ق اص ذوى الإ حن ة )PADA(، والئسش عا�ق �ئون ذوى الإ دم�قهم اله�ي�ئة العامة ل�ش م�ق
 مك�قب الئمم الم�قحدة ال�نما�ئ�. 

ن
�ن� م� �بدعم �ن

ل� اإدارة اله�ي�ئة العامة  د�ير اإ كر وال�ق�ق الص ال�ش ه �بحن ال سوى أن �ن�قو�ب � هذا المحب ول �ي�ع�نا �ن
� – مد�ير اله�ي�ئة، والئس�قاذة /  ة العو�ن �ي�ق �ن ة، وعل� رأسها الدك�قورة / سش عا�ق �ئون ذوى الإ ل�ش
ه�يل  ال�ق�ئ �باإدارة   

ن
الم��ئول�ي� وال�بحوث، وكذلك  ط�يط  ال�قحن اإدارة  الح��ي�ن�ي - مد�ير  �ن�اء  الحن

�قماعات  � ال�ب ارك�قهم �ن �بالو�شا�ئق  والمعلومات، وكذلك م�ش �ية، لإمدادهم  �ي�ن �بة الو�ن والمرا�ق
�ية. ع اإ�ار هذه الس�قرا�ق�يحب � و�ن مما ساهم �ن

�ية  � اإعداد هذه الس�قرا�ق�يحب �نما�ئ�ي لم�بادر�قه �ن ل� �بر�نام�ج الئمم الم�قحدة الإ كر اإ ه �بال�ش كما �ن�قو�ب
�يمة  اركة ال�ق  الم�ش

ن
�يف، و�ن�شم� � ال�قو�ن ة �ن عا�ق اص ذوى الإ حن ل� دعم �ق الئسش ال�ق� �قهدف اإ

ة لم�ا�ند�قه الدا�ئمة، واإمداد�نا �بالو�شا�ئق المطلو�بة،  عا�ق ا�نم – مد�ير �بر�نام�ج الإ لالئس�قاذ / أ�مد عن
�يف  ل�قو�ن الحال�  ع  للو�ن �شرى  �ب�قحل�يل  روج  الحن  

ن
م� مك�نا  �بما  اش  ال�ن�ق اإ�شرا�ئه  ن 

ع� ال  صن �ن
� دولة الكو�يت. ة �ن عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

� اإعداد   ساهموا �ن
ن

�ية-  الذ�ي� صن ة – أ�حاب ال�ق اص ذوى العا�ق حن كر لالئسش ر ال�ش دم �بوا�ن كما �ن�ق�ق

شكر
وتقدير 

هم�ية  �ب�ئ �ق�ناعهم  وا�ق ل�يما�نهم  �ية  الس�قرا�ق�يحب هذه 
الحكوم�  طاع  �بال�ق سواء  العمل   � �ن ارك�قهم  م�ش
هم  �ي�ن � دعم �قو�ن د�يدة �ن �ب�قهم ال�ش اص، ورعن أو الحن
ال�شر�ية  ا�قهم  �ش لم�نا�ق د اكن  و�ق الت،  المحب ة  اك�ن  � �ن
ال�ق�  ال�قحد�يات  �بلورة   � �ن الئ�شر  أك�بر  وأرا�ئهم 
�بار�ئهم  �ية  الس�قرا�ق�يحب اس�ق�نارت  كما  ههم،  �قوا�ب

� �قحد�يد الئولو�يات، والئهداف. �قرا�ا�قهم �ن وا�ق
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أوال: مقدمة 

 
ن

م� اإ�يما�نا  �ية  ا�ق�يحب الس�ق هذه  اإعداد  �ي�ئ�ق 
درات  ن �ق

ادة م� هم�ية الس�ق�ن دولة الكو�يت �ب�ئ
سوق  �ن  ها  �ي�ن و�قو�ن ة  عا�ق الإ ذوي  اص  حن الئسش
 

ن
م� املة،  ال�ش ال�ق�نم�ية  �يدمع  �بما  العمل 
�ية،   ال�ب�ش املوارد   

ن
م� ادة  الس�ق�ن �قعظ�ي  الل  �ن

ة  عا�ق الإ ذوي  اص  حن لالئسش �ية  �ن�قا�ب الإ اركة  امل�ش �ن
 ، ي ج الو��ن ي ال�نا�ق رد و�ق�هم �ن اهة ال�ن ن ر�ن

�يد م� ن �ق
ات م�نظمة  د�ي ا ل�ق�ق �ق ارة اإىل أ�نه و�ن سش در الإ ب و�ق
ة  عا�ق اص ذوى الإ حن الصحة العامل�ية �ي�بلغ الئسش
 عدد ال�اكن �ن لك دولة، وأن �ن��بة 

ن
١٠% م�

 
ن

ع� ال  صن �ن �يف،  ال�قو�ن ن 
س� �ن  م�نهم  ة  ك�ب�ي

ي  �ن أعىل  وال�المة  ور  واحلصن الئداء  معا�ي�ي  أن 
ة  عا�ق اص ذوي الإ حن ف الئسش ي �قو�ن اكت ال�ق ال�ش

هم،  �ن ي ل �قو�ن ار�نة �بم�ش�يال�قها ال�ق م�ق
ذوى  اص  حن الئسش �يف  �قو�ن دوى  �ب و�ق�قم�شل 
ا�ة  �ن عل�يهم  ع�قماد  الإ اماك�ن�ية   : �ن ة  عا�ق الإ
و�ي��قمر  �ية،  �ن�قا�ب والإ ور  واحلصن �باط،  ال�نصن ي  �ن
هم مدة أ�ول  ا�ئ�ن ي و�ن ة �ن عا�ق ون ذوو الإ �ن املو�ن
 أن 

ن
ال ع� صن ل، �ن عل معدل دوار�نهم أ�ق ب مما �ي

ن �ب�ي�ئة 
ن ع�

�ي �ن  ر�ن املو�ن
ن

�يد م� ن هم �ي �ي�ن �قو�ن
املهارات   

ن
م� ادة  الس�ق�ن �ن  و�ي�اعد  العمل، 

ة،  عا�ق الإ ذوى  اص  حن الئسش لدى  لة  امل��قعن �ي  عن
اص ذوي  حن �يف الئسش ي �قو�ن ن امل�نط�ق

كما أ�نه م�
ن 

امل��قهلك�ي دم  ن �ق ي  ال�ق ا�ئف  الو�ن ي  �ن ة  عا�ق الإ
ة.  عا�ق ذوي الإ

صل  �ي الذى  ل  الد�ن  
ن

ع� ال�نظر  و�برصف 
معله،  �نظ�ي  ة  عا�ق الإ ذوى  ص  حن ال�ش عل�يه 
اه  ب �به �ق �يف �ي�اعده عىل أداء وا�ب ال�قو�ن اإن  �ن
ص�ية  حن سش وا�ئد  �ن عل�يه  لب  ب و�ي �قمعه،  محب
�بالكرامة  عوره  سش  

ن
م� ز  �يعرن مما  �قماع�ية،  وا�ب

ل  �قماعي دا�ن �ن�ا�ن�ية، و�يدمع ال�قماسك ال�ب الإ
راد  الئ�ن �يع  �ب �يكون  أن  ب  ب �ي ��يث  الدولة، 

درا�قهم اإىل  ن �قطو�ي مواه�بهم و�ق
ر�ية �بما �يمك�نهم م� ص�ية �ب حن اه ��يا�قهم ال�ش ب �ق�يار ا�ق ن عىل ا�ن ادر�ي �ق

ىص �د.  أ�ق
ع  وء ال�قو�ق �يف، �ن �ن ي ال�قو�ن ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن  الئسش

ن
ا�يدة م� ن اركة الئعداد امل�ق م أهم�ية م�ش  و�ق�قعا�ن

ظ عىل احل�ياة  ا�ن ي �ق ي ال�ق ه�يل الص�ي والط�ب دمات اإعادة ال�ق�ئ ن �ن
��ي اع معدل العمر �ب��بب �ق �بار�ق�ن

اع  ار�ق�ن اإىل  ة  و�ن �يحن ال�ش العامل �ن مر�لة  ز�يادة عدد ساكن  �يؤدى  ع أن  امل�قو�ق ن 
أ�نه م� و�قط�يلها، كما 

الل  ن �ن
 ال��ق�ي

ن
وق س� اص �ن حن ع ز�يادة الئسش ن امل�قو�ق

.��يث م�
ن

ة املر�ق�بط �بك�ب ال�� عا�ق ار الإ معدل ا�ن�ق�ش
ادمة. ل�يلة ال�ق ود ال�ق الع�ق

�قلف  ة و�قمك�ي�نهم �بمحن عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش �ية دمع �قو�ن ا�ق�يحب  ه�نا �ق��قهدف هذه الس�ق
ن

وم�
�ية  ا�ق�يحب  الئهداف الس�ق

ن
ع عدد م� الل و�ن  �ن

ن
الت، م� طاعات واملحب ة ال�ق  العمل �ن اك�ن

ن
�ئا�قهم م� �ن

طاع  ة سواء ال�ق عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش هات املع�ن�ية �ب�قو�ن �قلف احلب �بل محن ن �ق
ال�ق س�ي�ق �ق�ب�ن�يها م�

ع اإ�ار  �هم، ��يث �قصن ة أ�ن�ن عا�ق اص ذوى الإ حن �بل الئسش ن �ق
، أو م� �قمع املد�ن احلكوىم أو احلناص أو املحب

ام�ج   ال�ب
ن

موعة م� را�ئ�ية ملدة عام وا�د �ق�ق�ب�ن محب طة معل اإ�ب ن ا �ب معل �يم�قد حلنمس س�نوات ملح�ق
ا�ها،  ب ن �قعم�يمها اإذا ما �ش�بت �ن

�قمع املد�ن �يمك�  املحب
ن

�ن وماىل م� �ية �بدمع �ن وعات ال�نموذ�ب وامل�ش
ة،  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش هة ال�قحد�يات الئساس�ية لدمع �قو�ن و�قم�شل هذه احلنطة املر�لة الئوىل ملوا�ب

ة. عا�ق �ي ذوى الإ  عن
ن

را�نهم م� دم امل�اواة مع أ�ق �ئة هلم عىل �ق رص م�قاك�ن وا�قا�ة �ن
ص�ية  حن ا�بالت ال�ش  امل�ق

ن
موعة م� د محب  ع�ق

ن
م� ارىك �قصن ق �نه�ج �ق�ش �ية و�ن ا�ق�يحب د �ق اإعداد هذه الس�ق   و�ق

ع املعلومات، وال�قعرف عىل  ال، �بهدف �ب �يع الئ�راف امل�قصلة �بهذا املحب موعات ال�بؤر�ية مع �ب واملحب
ي سوق  ة واإماك�نا�قهم للدم�ج �ن عا�ق اص ذوي الإ حن �قمع لالئسش ة �ول رؤ�ية املحب �قل�ن هات ال�نظر املحن و�ب

ادة �نع�قمد عل�يها الهداف. ا�قهم اىل دروس م�ي�ق�ن �ب  �ن
ن

ادة م� العمل، وكذلك الس�ق�ن
ة،  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش �يىع امل�قعلق �ب�قو�ن �ية �ن اع�ق�بارها ال�ار ال�ق�ش ا�ق�يحب ذت هذه الس�ق كما أ�ن
ة  � ادوار اك�ن عة �بعض الو�شا�ئق والدراسات ال�ق �قو�ن نمات الدول�ية ذات الصلة، وكذلك مرا�ب والل�ق

�يف،  ال ال�قو�ن ة ل س�يما �ن محب عا�ق اص ذوى الإ حن د�ي احلندمات لالئسش هات املع�ن�ية �ب�ق�ق احلب

ة �ن  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف السش ع �قو�ن �يق لوا�ق ل�يل د�ق ة الذكر �ن اإعداد �ق هود سال�ن د ساهمت احلب و�ق
 عدد 

ن
ر هذا ال�قحل�يل ع� د أس�ن دولة الكو�يت م��ق�ندا اإىل �نموذج ال�قحل�يل الر�باع ) SWOT ( ، و�ق

اص ذوى  حن ه الئسش رن ال�ق �قوا�ب  احلوا�ب
ن

موعة م� ود محب ل�بها عىل و�ب �قكرن �ن أعن ن ال�قحد�يات ال�ق �ق
م�

ا�نب   �ب
ن

هم �ن سوق العمل، وم�  أداء مهامهم ودمحب
ن

ة �ن �ب�ي�ئة العمل �بما �يعوق �قمك�ي�نهم م� العا�ق
لك املطلوب  ة عىل أداء مهامهم �بال�ش اص ذوى العا�ق حن �يف السش ن عىل �قو�ن

ا�ئم�ي درة  ال�ق ر عدم �ق أ�ن
هذه  وس�قم�شل  الدول�ية،  واملعا�ي�ي  �ي�قواكب  �بما  درا�قهم  �ق و�ب�ناء   ، �ن �ن �يه  �قو�ب اإىل  هم  ل��ق�يا�ب ة  �ن�ق�يحب
ادة  ذه �ن الع�ق�بار الس�ق�ن �ية، أ�ن ا�ق�يحب د�يد أهداف هذه الس�ق اط ال�نطالق والر�قاكز �ن �ق ال�قحد�يات �ن�ق

رص امل�قا�ة. وة، وال�ن اط ال�ق ن �ن�ق
م�
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�يف  ل�قو�ن واملؤسسي  ي  ا�نو�ن وال�ق الدس�قوري  �ار  الإ
ة �ن دولة الكو�يت، �يهدف  عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش
مع  �ية  ا�ق�يحب الس�ق ق  �ق�قوا�ن أن  اإىل  �م  ال�ق هذا 
عل�يها  ت  �د�ق ال�ق  الدول�ية  واملوا�ش�يق  ن 

وا�ن�ي ال�ق
�ن  املؤسسي  �ار  الإ �ي�هم  كما  الكو�يت،  دولة 

�يف.  ن لل�قو�ن
ع الراه� ل�يل الو�ن �ق

امل�بادئ  و�ي�ق�ناول   ، ي الس�قـــرا�ق�يـ�ب �ـــــــــــــار  الإ
�ية  ا�ق�يحب �قكرن عل�يها الس�ق ال�ق س�ق �ي  وال�ق احلاكمة 
�ية  ا�ق�يحب لالس�ق العام  اهلدف  �يق  �ق �ق  

ن
م� �يصن �بما 

ة.  عا�ق اص ذوى الإ حن ئ لالئسش �يف امل�قاك�ن وهو ال�قو�ن

ح هذا  �ية، ��يث �ي�ش ا�ق�يحب اإعداد الإس�ق �ية  م�نهحب
�ية  ا�ق�يحب �م املرا�ل ال�ق مرت �بها اعداد الس�ق ال�ق

ارىك ن �ن الع�ق�بار ال�نه�ج ال�ق�ش ذ�ي ا�ن

محتويات االستراتيجية: 
�ام عىل ال�نحو ال�قاىل:  �ية عدة أ�ق ا�ق�يحب  هذه الس�ق

ن
م� �ق�قصن

هذا  �ن  س�نعرض   : ات  ر�ب واملحن ال�قو��يات 
ال�ق  والرؤى  ال�قو��يات  ن 

م� موعة  محب �م  ال�ق
امل  �يف ال�ش �يق ال�قو�ن �ق مان �ق ن ا�ق�باعها لصن

�يمك�
هذه  �ب�ن�يت  د  و�ق ة،  العا�ق ذوى  اص  حن لالئسش
، وكذا 

ن
ع الراه� ل�يل الو�ن ر�ي �ق ال�قو��يات عىل �ق�ق

ارب الدول�ية وال�نماذج ال�ق �ق ال�الع عل�يها  ال�قحب
ع  الوا�ق �ن  لل�قط�ب�يق  ا�بلة  �ق �ب�قو��يات  روج  للحن

. ي الكو�ي�ق

�نا  �ية، اس�قعر�ن ا�ق�يحب هات الس�ق الت وال�قو�ب ال�قد�ن
امل�ارات   

ن
م� موعة  محب �م  ال�ق هذا  �ن 

الدول  �بعض  عل�يها  اع�قمدت  ال�ق  وال�نماذج 
�يف،  ال�قو�ن �ن  ة  عا�ق الإ اص ذوى  حن الئسش �ن دم�ج 
ع  و�ن ع�ند  �بها  د�نا  سش اس�ق ال�ق  امل�ارات  �قلك 
 Model( �ية  ا�ق�يحب الس�ق هات  وال�قو�ب الت  ال�قد�ن

)of intervention

ة �ن  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ع �قو�ن ل�يل وا�ق �ق
�ق�يار م�نه�ج ال�قحل�يل  دولة الكو�يت، ��يث �ق ا�ن
وة  ال�ق اط  �ن�ق اإىل  للو�ول   ،)SWAT( الر�باع 
رص  وال�ن ل�ية،  الدا�ن �بال�ب�ي�ئة  احلنا�ة  عف  والصن

�ية.  ار�ب ة �بال�ب�ي�ئة احلن وال�قحد�يات امل�قعل�ق

�ية:  عد�د هذه �الس�قر��ق�ي�ج �ق�جاعها ع�ند �إ �ية �ل�قى �قم �إ ص�يال للم�نه�ج ء �ل�قالى �ق�ن رن ى �ل�ج وس�نس�قعرض �ن

: �ية �جعدة مر�حل عىل �ل�ن�و �ل�قالي ��ق�ي�ج س�ق عد�د هذه �الإ مر �إ

اص  �ن �يف �الأسش عة �الأد�ج�يات �مل�قاحة حول �قو�ن �ملرحلة �الأول: مر�حج
ة �ن دولة �لكو�يت عا�ق ذوى �الإ

اص ذوى  حن �يف الئسش �قو�ن ال  ي محب ي �قمت �ن هود ال�ق ل�يل احلب عة و�ق مرا�ب
عام،  لك  �ب�ش الت  املحب ة  اك�ن �ن  هم  و�ق ��ق ودمع  اص،  �ن لك  �ب�ش ة  عا�ق الإ
اص  حن وق الئسش �ية الدول�ية حل�ق ا�ق م�نة ال�ق�ن ا�نو�ن�ية م�قصن عة الو�شا�ئق ال�ق ومرا�ب
اص ذوى  حن وق الئسش �ئن ��ق م ٨ ل��نة ٢٠١٠ �ن سش ا�نون ر�ق ة، وال�ق عا�ق ذوى الإ
ا�نون  طاع الئهىل، وال�ق �ئن العمل �بال�ق م ٦ ل��نة ٢٠١٠ �ب�ش ا�نون ر�ق ة، وال�ق عا�ق الإ
ا�نون ٦ ل��نة ٢٠١٠ ، وأهداف  �ب�قعد�يل �بعض أ�اكم �ق م 9٠ ل��نة ٢٠١٣  ر�ق
س�يما  ل  الكو�يت،  دولة  �بها  نمت  وال�ق ر�قها  أ�ق ال�ق  امل��قدامة  ال�ق�نم�ية 
م�يع  امل للحب �قصادي املطرد وال�ش ن ال�نمو ال�ق �ي  احلناص �ب�قعرن

ن
اهلدف ال�شام�

م�يع. �ي العمل الال�ئق للحب ة، و�قو�ن وامل��قدام، والعمالة الاكملة وامل�ن�قحب
 محدود�ي�قها، ال�ق 

ن
عة �بعض الو�شا�ئق والدراسات �بالرمعن م� وكذلك مرا�ب

ة  عا�ق اص ذوى الإ حن د�ي احلندمات لالئسش هات املع�ن�ية �ب�ق�ق ة احلب � أدوار اك�ن �قو�ن
�يف.  ال ال�قو�ن وم �بها ل س�يما �ن محب هود ال�ق �ق�ق �ن دولة الكو�يت، واحلب

ال  م�ج ي  �ن �يدة  �لج �لدول�ية  �ملمارسات  �ال�الع  �ل�شا�ن�ية:  �ملرحلة 
ة  عا�ق اص ذوى �الإ �ن �يف �الأسش �قو�ن

عة أهم املمارسات الرا�ئدة عىل الصع�يد الدوىل  ي هذه املر�لة مرا�ب �قمت �ن
�يات  ا�ق�يحب  الس�ق

ن
ة، وكذلك أم�شلة م� عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش لدمع �قو�ن

ال�يا وك�ندا. ل�ندا واس�ق هم �ن �بعض الدول م�شل ا�ي �ي�ن الدامعة ل�قو�ن

اص  �ن �الأسش �يف  �قو�ن ع  و��ق ل�يل  �ق ع�ن  ر�ي  �ق�ق عد�د  �إ �ل�شال�شة:  �ملرحلة 
ة �ن دولة �لكو�يت  عا�ق ذوى �الإ

 ،)SWOT( الر�باع ال�قحل�يل  �نموذج  ر�ي عىل  ال�ق�ق د �ق الر�قاكز �ن هذا  �ق
وكذلك  ل�ية،  الدا�ن �بال�ب�ي�ئة  ة  امل�قعل�ق عف  والصن وة  ال�ق اط  �ن�ق اإىل  للو�ول 
ا�نطالق  طة  �ن�ق �يم�شل  �بما  �ية،  ار�ب احلن �بال�ب�ي�ئة  احلنا�ة  رص وال�قحد�يات  ال�ن
ر�ي عىلي  �يق ذلك اع�قمد هذا ال�ق�ق �ية، ول�قح�ق ا�ق�يحب ل�قحد�يد أهداف الس�ق

ن :
ن ر�ئ�ي��ي�ي

ع�نرص�ي�ي
موعات ال�بؤر�ية مع  ص�ية واملحب حن ا�بالت ال�ش  امل�ق

ن
موعة م� د محب أوًل: ع�ق

ة  عا�ق اص ذوي الإ حن ي ذلك الئسش ال �بما �ن �يع الئ�راف امل�قصلة �بهذا املحب �ب
ي  �ن العاملة  احلكوم�ية  اهل�ي�ئات  ي  �ن ن 

وال��ياس�ي�ي رار  ال�ق و��ناع  وأ�هم، 

ة  عا�ق اص ذوي الإ حن �يف الئسش طاع �قو�ن ن �ق
ن ع�

�يف، وامل�ؤول�ي ال ال�قو�ن محب
، )PADA( ي الكو�يت ة �ن عا�ق �ئون ذوى الإ ي اهل�ي�ئة العامة ل�ش �ن

�ية احلنا�ة �بهذا  ع املعلومات الكم�ية والك�ي�ن اءات اإىل �ب و�قهدف هذه الل�ق
رؤ�ية  �ول  ة  �قل�ن املحن ال�نظر  هات  و�ب عىل  ال�قعرف  اىلي   ة  ا�ن اإ�ن طاع،  ال�ق
العمل،  سوق  ي  �ن للدم�ج  واإماك�نا�قهم  ة  عا�ق الإ ذوي  اص  حن لالئسش �قمع  املحب
ا اإىل رؤ�ية أ�حاب الئمعال،  � أ�يصن لك وا�ن اءات �ب�ش ت هذه الل�ق د �قطر�ق و�ق
ة.  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش طاع الئمعال �ن �قو�ن طاع احلناص و�ق ومم�شىل ال�ق
عىل  الصلة  ذات  ا�نو�ن�ية  ال�ق الو�شا�ئق   

ن
م� موعة  محب ل�يل  و�ق راءة  �ق �شا�ن�يا: 

اص  حن الئسش وق  ��ق �ئن  سش �ن    ٢٠١٠ ل��نة   ٨ م  ر�ق ا�نون  ال�ق امل�شال  س�ب�يل 
الئهىل،  طاع  �بال�ق العمل  �ئن  �ب�ش  ٢٠١٠ ل��نة  م ٦  ر�ق ا�نون  وال�ق ة،  عا�ق الإ ذوى 
�يف  وكذلك ال�قعرف عىل ال�نموذج امل�قطور الذي أ�در�قه اهل�ي�ئة �ول �قو�ن

ة. عا�ق اص ذوي الإ حن الئسش

�قها  سش وم�نا�ق �ية  ��ق�ي�ج س�ق لالإ �الأول�ية  �ملسودة  عد�د  �إ �لر��جعة:  �ملرحلة 
مع �الأ�ر�ف �ملع�ن�ية  

طاع  �ب�ق ن 
العامل�ي عىل  ها  وعر�ن �ية،  ا�ق�يحب س�ق لالإ الئول�ية  امل�ودة  اإعداد  �ق 

ال�ق  العمل  ة  الل ورسش ة �ن عا�ق الإ �ئون ذوى  العامة ل�ش �باهل�ي�ئة  �يف  ال�قو�ن
و  ت ع�نوان “�ن اإىل ١٢ س�ب�قم�ب ٢٠١٨، �ق  ٢ 

ن
ة م� �ق ال�ن الل  دها �ن �ق ع�ق

وال�ق  ة،  عا�ق الإ ذوى  اص  حن السش  
ن

ع� ن 
مم�شل�ي ور  صن �ب امل”،  ال�ش �يف  ال�قو�ن

ة العو�ن – ر�ئ�يس  �ي�ق �ن �ئاسة الدك�قورة / سش ة �ب د ما�ئدة م��قد�ي ا�ن�قهت �بع�ق
�ية،  ا�ق�يحب �ن�اء احل��ي�ن لعرض م�ودة الس�ق ور الئس�قاذة / احلن صن اهل�ي�ئة، و�ب

ة العمل. ات ورسش ر�ب ومحن

�ية ��ق�ي�ج س�ق ة �ل�نها�أ�ية لالإ �ملرحلة �لنامسة: �قسل�ي �ل�نس�ن
اءات  الل�ق �قها  أ�ن�قحب ي  ال�ق الآراء  ذ  وأ�ن امل�ودة  �ي�  �ق�ن�ق الل  �ن  

ن
م� وذلك 

ة ال�نها�ئ�ية  اش مع الئ�راف املع�ن�ية، و�ق�ل�ي ال�ن�حن ل�ات ال�ن�ق اور�ية و�ب ال�ق�ش
�ية. ا�ق�يحب  اإعداد الس�ق

ن
هات امل��ئولة ع� للحب

�ية ��ق�ي�ج س�ق طة �لعمل �لناصة �جاالإ �ملرحلة �لسادسة: �قطو�ي حن
مع  �بال�قعاون  �ية  ا�ق�يحب الس�ق أهداف  �يذ  �ق�ن�ن اإ�ار  �ن  معل  طة  �ن اإعداد 

ي هلا. لك ال�نها�ئ اق عىل ال�ش الئ�راف املع�ن�ية، وال�ق�ن
ك�يد  ال�ق�ئ ن 

م� ل�بد  �ية،  ا�ق�يحب الس�ق اإعداد  �ية  م�نهحب �نا  اس�قعر�ن أن  و�بعد 
ال�ق  �ي  وال�ق احلاكمة،  امل�بادئ   

ن
م� عدد  عىل  ت  ار�قكرن �ية  امل�نهحب هذه  أن 

 ، ي ا�ق�ي�ب �ار الس�ق ء ال�قاىل وامل�قعلق �بالإ رن س�ن�ق�ناوهلا �ن احلب

ثانيا :منهجية 
إعداد االستراتيجية 
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ثالثا: اإلطار االستراتيجي 

) المبادئ الحاكمة ، القيم(

�يف �ن  ئ �ن ال�قو�ن ة امل�قاك�ن اص ذوى العا�ق حن �يث �قكون دامعة حلق الئسش �ي �ب  امل�باديء احلاكمة وال�ق
ن

موعة م� �ية عىل محب ا�ق�يحب �قكرن هذه الس�ق �ق
 هذه امل�بادئ احلاكمة، 

ن
ة. وم� �ي وعات الصعن الل امل�ش  �ن

ن
�يف الذا�ق م� ن العام واحلناص، وكذلك ال�قو�ن

طاع�ي ال�ق
ا�ئف، وك�ب  ◄ ن عىل احلصول عىل الو�ن ادر�ي ا�قهم �ق ل�قف اإعا�ق ة �بمحن عا�ق اص ذوى الإ حن �يث �يص�ب� الئسش ن )Empowerment (: �ب

�ل�قمك�ي
اركة. الع�يش، وامل�ش

والئ�  ◄ واملدارس  احلندمات  دىمي  وم�ق العمل  وأ�حاب  احلكومة   - �قمع  املحب طاعات  �ق �يع  �ب اك  اإ�ش ي  �ي�ن�بىعن  :)Partnership( كة� �ل�ش
اص ذوي  حن وق الئسش ات و��ق ان دم�ج ا��ق�يا�ب ي �ن �هم- �ن ة أ�ن�ن عا�ق اص ذوي الإ حن �ية والئسش �ي الر�ب �قمعات املحل�ية واملؤس�ات عن واملحب

هم. �ي دم امل�اواة مع عن �ة �ن سوق العمل عىل �ق ن عىل امل�نا�ن ادر�ي درا�قهم، و�ق �يف، وكذلك اس�ق�شمار �ق طاع ال�قو�ن ة �ن �ق عا�ق الإ
ة، وأهداف ال�ق�نم�ية  ◄ عا�ق اص ذوى الإ حن وق الئسش �ية الدول�ية حل�ق ا�ق اركة ) Participation ( : وىه أ�د امل�ناه�ج ال�ق �نصت عل�يها ال�ق�ن �ملسش

ارك�قهم �ن لك ما   م�ش
ن

كد م� �ئا�قهم، لس�قطالع رأ�يهم،  وال�ق�ئ �قلف �ن ة �بمحن عا�ق اص ذوى الإ حن ن لالئسش
اركة مم�شل�ي امل��قدامة، ��يث س�ي�ق م�ش

طط العمل،  �يذ �ن اركة �ن م�قا�بعة �ق�ن�ن ورة اس�قمرار هذه امل�ش �ية عىل �ن ا�ق�يحب �يف، و�قؤكد هذه الس�ق ة �بال�قو�ن وعات م�قعل�ق  مو�ن
ن

صهم م� ن �ي
�بال.  �يذها م��ق�ق وعات ال�ق س�ي�ق �ق�ن�ن ام�ج وامل�ش د�يد ال�ب وكذلك �ن �ق

، ل�يس  ◄ ئ �يف امل�قاك�ن �يق ال�قو�ن الهلا ل�قح�ق  �ن
ن

ي �ق�ىع املؤس�ة م� طة ال�ق ا�ج�ية )Affirmative action(: هو العمل�ية ال�ن�ش ج �ل�قد��ج�ي �ال�ي
الل ال�ىعي   �ن

ن
ي م� ا�ب ب لك ا�ي ا �ب�ش ة، �بل أ�يصنً عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ول دون �قو�ن ي �ق رن ال�ق زالة احلوا�ب ي �ي�قم�شل �ن اإ لك سل�ب ط �ب�ش �ق �ن

�ي �بعض  ا �قو�ن �يق م�بدأ العدالة )Equity(، وهو ما �ي�قطلب أ�يصن ًصا، ل�قح�ق موعات املم�شلة �قم�ش�ياًل �نا�ق  املحب
ن

ن م�
�ي �ن ن واملو�ن

دم�ي اإىل امل�ق�ق
دم  �ة عىل �ق ل �ب�ي�ئة معل دامعة ��ق �ي��قط�يعون امل�نا�ن �ية �ن �ن �ي�ن  أداء املهام الو�ن

ن
ة ال�ق �قمك�نهم م� عا�ق اص ذوى الإ حن الم�ق�يازات لالئسش

اص  حن وق الئسش �ية الدول�ية حل�ق ا�ق ارت ال�يه ال�ق�ن رص )Equal opportunity ( ، الذى أسش ؤ ال�ن ل م�بدأ �قاك�ن را�نهم، �بما �يك�ن امل�اواة مع أ�ق
ة. ذوى العا�ق

ة وم�ق�نوعة. ◄ �قل�ن درات و�قطلعات محن ة لد�يهم معارف ومهارات و�ق عا�ق اص ذوى الإ حن اف �ب�ئن الئسش الع�ق
ة م�ناس�بة، ودمع م�ناسب. ◄ �ي�ن رت هلم و�ن �يف م��قدام اإذا ما �قوا�ن �يق �قو�ن �ق ة �يمك�نهم �ق عا�ق اص ذوى الإ حن �يمان �ب�ئن الئسش الإ
ا�قهم،  ◄ ا مع ا��ق�يا�ب  أ�يصن

ن
درا�قهم ولك� ط ال�ق �ق�ق�ناسب مع مؤهال�قهم و�ق �ق ة ل�يس �ن �ي�ن �ق�يار الو�ن ر�ة ل�ن ة ال�ن اص ذوى العا�ق حن م�ن� السش

له هذه  عن ام�ج ال�قاه�يل�ية وال�قدر�ي�ب�ية الالزمة ل�ش ر ال�ب �قصادى، عىل أن �ق�قوا�ن عهم ال�ق  و�ن
ن

ض ال�نظر ع� و�قهم، �بعن اط �ق و�مو�ا�قهم و�ن�ق
ة. �ي�ن الو�ن

اص ذوى  ◄ حن ئ لالئسش �يف امل�قاك�ن ة وأ�حاب العمل �ب�هولة الو�ول اإىل املوارد واحلندمات الدامعة لل�قو�ن عا�ق اص ذوو الإ حن أن �ي�قم�قع الئسش
ة . عا�ق الإ

�قهم.  ة، ل عىل اإعا�ق عا�ق اص ذوى الإ حن درات امل�قطورة لالئسش ن عىل ال�ق ك�ي ال�ق

�ار الدس�قورى   الإ
ن

ل ع�  أن �ي�ق �بمعرن
ن

ل أن هذا ل �يمك� ع الئهداف ، اإ هات وو�ن د�يد ال�قو�ب ى �ن �ق ي �يم�شل أهم�ية ك�ب ا�ق�ي�ب �ار الس�ق واإن اكن الإ
ء ال�قاىل:  رن ص�يال �ن احلب ه �ق�ن �ية، وهذا ما س�ن��قعر�ن ا�ق�يحب �يىع واملؤسس احلاكم ، والذى �ي�ن�بىعن أن �ق�قال�ئ معه الس�ق وال�ق�ش
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رابعا: اإلطار الدستورى والتشريعى والمؤسسي 

لتوظيف األشخاص ذوى اإلعاقة فى دولة الكويت 

ي دولة �لكو�يت عامة،  �نسان �ن وق �الإ و�عد ح�ق ا�نو�ن�ية ل�ق ي �ملظلة �لس�ياس�ية و�ل�ق �يُع�ق�ج �لدس�قور �لكو�ي�ق
ي  ع�نها �ن �لدولي وع�ج  �قمع  �مل�ج عل�يها  ر  �س�ق�ق ي  �ل�ق �مل�جادئ  �لدس�قور  �نصوص  م�نت معظم  �قصن د  و�ق
وق  ل ح�ق �قك�ن �ل�ق  �مل�جادئ  �لدس�قور عدد م�ن  ر  أ�ق د  و�ق ال،  �مل�ج ي هذ�  �لصادرة �ن �لدول�ية  �ملو��ش�يق 
�يف، وم�نها عىل  االت ال س�يما �ل�قو�ن ة �مل�ج هم �ن اك�ن �ي دم �ملساو�ة مع عن ة عىل �ق عا�ق اص ذوى �الإ �ن �الأسش

س�ج�يل �مل�شال ال �لرص: 

العدل وامل�اواة واحلر�ية )املادة ٧(.	 
�قماعي 	  ال�ب ن 

ال�ق�ئم�ي �ي  و�قو�ن رعا�ية 
أو  ة  و�ن �يحن ال�ش �ال  ي  �ن ن 

للموا��ن�ي
 العمل )املادة ١١(.

ن
رن ع� املرض أو العحب

�نس 	  احلب �ب��بب  ن  ال�قم�ي�ي وعدم  امل�اواة 
املوا��نون  ن �ن ة أو الد�ي أو الئ�ل أو اللعن
وق  احل�ق ي  �ن ا�نون  ال�ق أمام  م�ق�اوون 

�بات العامة )املادة ٢9(. والوا�ب
ي العمل )املادة ٤١(.	  احلق �ن

م�ب  �نو�ن �ن  الصادر  الكو�ي�ق  الدس�قور  و�يعد 
عىل  �قؤكد  مواد   

ن
م� م�نه  �قصن �بما   ،١9٦٢

 ، ن ال�قم�ي�ي وعدم  وامل�اواة  العدالة  م�بادئ 
رساء هذه  ا �ن اإ وكذلك احلق �ن العمل س�با�ق
ل  امل�بادئ ال�ق اع�قمد�قها املوا�ش�يق  الدول�ية، اإ

 هذه امل�بادئ 
ن

ادة م� ن �قطو�ي الس�ق�ن
أ�نه �يمك�

ل�قطو�يعها  �باملوا�ش�يق ذات الصلة  اد  سش �بالس�ق
ذوى  اص  حن الئسش دم�ج  دمع  عىل  ك�يد  ال�ق�ئ �ن 

ن وس�ياسات الدولة، 
وا�ن�ي ة �ق ة �ن اك�ن عا�ق الإ

طوات  �ن الكو�يت  دولة  ذت  ن ا�ق د  ول�ق
 ٨ م  ر�ق ا�نون  ال�ق اإ�دار  �ن  �قم�شلت  و�شا�بة 
ذوى  اص  حن الئسش وق  ��ق �ئن  سش �ن   ٢٠١٠ ل��نة 
�ي�قما�ش  �بما  �يىع  ال�ق�ش �ار  الإ ن  �ي ل�قعرن ة  عا�ق الإ
ذوى  اص  حن الئسش وق  حل�ق الدول�ية  �ية  ا�ق وال�ق�ن
هم  و�ق ة ��ق مان �صوهلم عىل اك�ن ة لصن عا�ق الإ
عىل  ذلك  را�نهم،  أ�ق مع  امل�اواة  دم  �ق عىل 
�ية  ا�ق  عدم �قصد�يق الدولة عىل ال�ق�ن

ن
الرمعن م�

ال��ياس�ية  رادة  الإ �يؤكد  مما   ،٢٠١٣ عام  ��ق 
ل  اإ ة،  عا�ق الإ ذوى  اص  حن السش وق  حل�ق الدامعة 
ص  حن ا�نون �ن ماد�قه الئوىل عرف، ال�ش أن ال�ق

ي اع�قاللت   �يعا�ن
ن

ة عىل أ�نه “ لك م� عا�ق ذوى الإ
درا�قه  ي �ق صور �ن �ئ�ية �قؤدي اإىل �ق رن دا�ئمة لك�ية أو �ب
 

ن
م� �قم�نعه  د  �ق احل��ية  أو  ل�ية  الع�ق أو  ال�بد�ن�ية 
اركة  امل�ش أو  للعمل  ��يا�قه  مات  م��قلرن ن 

�ق�ئم�ي
دم  �ق عىل  �قمع  املحب ي  �ن عالة  و�ن اكملة  �بصورة 

. ” ن ر�ي امل�اواة مع الآ�ن

ص  حن ال�ش اإعداد   “ �نه  �ب�ئ ه�يل  ال�ق�ئ عرف  كما 
العالج  �ر�يق   

ن
ع� درا�قه  �ق ل�ق�نم�ية  ة  عا�ق الإ ذى 

ة  هرن الئ�ب �ي  و�قو�ن الط�ب�يىع  والعالج  امل�با�ش  الط�ب 
ه�يل  وال�ق�ئ امله�ن  وال�قدر�يب  وال�قعل�ي  �ية  ال�قعو�يصن
درا�قه”،  �ق مع  �ي�ق�ناسب  �بما  �قماع  وال�ب سي  ال�ن�ن
ص لس�قعادة  حن �نه “ اإعداد ال�ش ه�يل �ب�ئ واإعادة ال�ق�ئ
مع  د�يد-  �ب  

ن
م� لل�قك�يف-  والإماك�ن�ية  درة  ال�ق

ة”. �قمع �بعد اإ�ا�ب�قه �باإعا�ق املحب

�ن 	  ات  ال�قعر�ي�ن هذه  �ن  صور  ال�ق  
ن

و�يكم�
ص ول�يس  حن ة عىل ال�ش عا�ق لكة الإ اإس�ناد م�ش
ال�قعر�يف  ارة  اإسش  

ن
�بالرمعن م� �ن �قمع،  املحب عىل 

ع ال��بب  ل أ�نه أر�ب �قمع�ية اإ رن املحب اإىل احلوا�ب
ىص.  حن صور ال�ش ي ذلك اإىل ال�ق �ن

اإىل �نظرة 	  ه  د �ق �قطو�ي ي �ق هذا امل�نظور الط�ب
�باإزالة  �قمع  املحب م  �قلرن �ية  و�ق ��ق �قمع�ية  محب
أمام  �ا�ئال  ف  �ق�ق ي  ال�ق رن  واحلوا�ب �بات  الع�ق
ىل  ع�ق أو  �بد�ن  لل  �ن لد�يه  ص  حن سش لك 
ال�نظر  امل�اواة دون  دم  �ق لئداء مهامه عىل 
د  و�ق ص،  حن ال�ش هذا  ة  اإعا�ق دة  وسش �نوع  اإىل 
وق  حل�ق الدول�ية  �ية  ا�ق ال�ق�ن ذلك  اإىل  ارت  أسش
ت عل�يها  ي �د�ق ة ال�ق عا�ق اص ذوي الإ حن الئسش

ي عام ٢٠١٣. دولة الكو�يت �ن
هات 	  �ب ام  ن ال�ق عىل   )١5( املادة  أكدت  كما 

ا�ئف   والو�ن
ن

ة �ب�قحد�يد امله� �قل�ن العمل املحن
ة �بما �ي�ق�نا�ن  عا�ق اص ذوى الإ حن رة لالئسش اعن ال�ش
الل  �ن  

ن
م� را�نهم  أ�ق مع  رص  ال�ن ؤ  و�قاك�ن

�ق�  �ن �ي�ن�بىعن  �بع�ي�نها، ��يث  ا�ئف  د�يد و�ن �ق
دم  ة لل�ق�ق عا�ق ص ذوى الإ حن ال أمام ال�ش املحب
ه،  �ي دم امل�اواة مع عن ا�ئف عىل �ق ة الو�ن لاك�ن
�نوع  �بدراسة  م��ئولة  هة  �ب وم  �ق�ق وأن 
د�يد اإذا ما اكن �ي��قط�يع  �قه، و�ق ة اعا�ق ودر�ب
له  رت  �قوا�ن ما  اإذا  �ية  �ي�ن الو�ن �بمهام  �يام  ال�ق
ه�يل  وال�ق�ئ ات  وال�ق�ي��ي �قا�ة  الإ س�بل  ة  اك�ن

اء �بم�قطل�بات العمل.  الو�ن
ن

�بما �يمك�نه م�
أن 	  اإىل  ا�نون  ال�ق ار  أسش ي  ا�ب ب ا�ي ا�نب  �ب  

ن
وم�

اص ذوي  حن ي �ق�ق�ي� لالئسش ات ال�قصال ال�ق لعن
�يا  �قمعا�قهم م�قماسش ة ال�قوا�ل مع محب عا�ق الإ
الدول�ية.  �ية  ا�ق ال�ق�ن م�بادئ  مع  ذلك  ي  �ن

ي دول  ن م�ش�يلة �ن
وا�ن�ي ي �ق ر �ن لما �ي�قو�ن ا�نون �ق ي هذا ال�ق ارة اإىل أن �قعر�يف ال�قصال �ن سش در الإ ب و�ق

 . ي  العر�ب
ن

الو��
ن 	  ن ال�قم�ي�ي

ة ك�نوع م� عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ا�نون �ن املادة )١٤( �ن��بة ل�قو�ن كما �دد ال�ق
ال  صن را�نهم، �ن دم امل�اواة مع أ�ق هم �ن العمل عىل �ق و�ق ة ��ق ي ��ق �ي��قط�يعوا ال�قم�قع �باك�ن ا�ب ب �ي الإ
 

ن
هم م� �ي ات كعن �ية واملاك�ن �ي�ن �يات والم�ق�يازات الو�ن �ق هم �ن ال�ق لت ��ق  أن املادة )١٧( ك�ن

ن
ع�

را�نهم �ن العمل.  أ�ق

م 9٠ ل��نة  ا�نون ر�ق طاع الئهىل، وال�ق �ئن العمل �بال�ق م ٦ ل��نة ٢٠١٠ �ب�ش ا�نون ر�ق اإن ال�ق ر �ن ا�نب أ�ن  �ب
ن

وم�
ة  عا�ق الة �ق ذوى الإ  أى مواد �ق�قعلق �بك�ن

ن
م� ا�نون ٦ ل��نة ٢٠١٠ مل �ي�قصن ٢٠١٣ �ب�قعد�يل �بعض أ�اكم �ق

ة.  �ن �ب�ي�ئة معل م�ناس�بة ودامحب
طوة هامة  ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن وق الئسش �ية الدول�ية حل�ق ا�ق و�يع�ق�ب �قصد�يق دولة الكو�يت عىل ال�ق�ن
�يىعي  �ار �ق�ش �ية اكإ ا�ق �قماع�ية، ��يث أ�قت ال�ق�ن �قصاد�ية وال�ب وق ال�ق  احل�ق

ن
موعة م� �ي محب ل �قو�ن  أ�ب

ن
م�

اص ذوي  حن ن ال�قعاطي مع دم�ج الئسش
رها ��ي ب �قوا�ن ب ي �ي �ق�ي�بات ال�ق ات وال�ق ن ال�ق�ي��ي

موعة م� �بمحب
ها.  �ي �يف وعن الت ال�قعل�ي والصحة وال�قو�ن ي محب ة �ن عا�ق الإ

�ية  �ي�ن �ي �ب�ي�ئة و�ن اذها ل�قو�ن ن ب ا�ق ب ي �ي راءات ال�ق  ال�ب
ن

موعة م� �ية �ن املادة ٢٧ محب ا�ق د �ددت ال�ق�ن و�ق
هور  د ساعد �ن را�نهم. و�ق �ية م�ق�او�ية مع أ�ق �ن�قا�ب �ية �باإ �ي�ن �با�قهم الو�ن �يام �بوا�ب ة �ق�م� هلم �بال�ق دامحب
العمل  م�نظمة  رأسهم  وعىل  �يف  ال�قو�ن ال  محب ي  �ن العاملة  الدول�ية  اهل�ي�ئات   

ن
م� عدد  �ية  ا�ق ال�ق�ن

واملؤس�ات  اكت  ال�ش ن  ه�ي ب �ق  
ن

م� �قصن ي  ال�ق راءات  وال�ب املعا�ي�ي   
ن

م� موعة  محب �ن�قاج  اإ عىل  الدول�ية 
در  ب ه�يلهم للعمل. و�ق ة و�ق�ئ اص ذوي الالعا�ق حن عداد الئسش �قا�ة وال�قدر�ي�بات املال�ئمة لإ �بالدوات والإ
هود  ي اع�ق�بارها هذه احلب ذ �ن �ن ي �ي�ق اعدادها �ال�يا �ق�ئ امل ال�ق �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ا�ق�يحب ل أن اس�ق ارة اإ سش الإ
اص ذوى  حن �يف الئسش ع �قو�ن ي اع�ق�باره وا�ق ذ �ن �ن �ية احلنروج �ب�نموذج دوىلي م�قطور �ي�ئ ي عل�يها �بعن و�ق�ب�ن

ي دولة الكو�يت.  ة �ن عا�ق الإ
العام،  طاع  ال�ق ي  ة �ن عا�ق الإ اص ذوي  حن الئسش اس�ق�يعاب  ي  الدولة �ن ب  �ية عىل وا�ب ا�ق ال�ق�ن أكدت  د  و�ق
�قلك  �ية  ا�ق ال�ق�ن عددت  د  و�ق العمل.  عىل  �ق�اعدهم  ي  ال�ق ة  امل�با�ش �ي  وعن ة  امل�با�ش الوسا�ئل  �ي  و�قو�ن
طاع  �يع ال�ق حب ة اإىل �ق�ش ا�ن ان �قدر�ي�بهم عل�يها اإ�ن �ية امل�اعدة، و�ن مل الوسا�ئل ال�قك�نولو�ب الوسا�ئل ل�ق�ش
درا�قهم الذه�ن�ية  ي مع �ق ا�ئف ل�ق�قما�ش درا�قهم و�ق�ي��ي الو�ن ن �ق

ادة م� �به �بالس�ق�ن �يام �بوا�ب احلناص عىل ال�ق
وال�بد�ن�ية. 

رى عىل أهم�ية ا�ق�باع م�نه�ج  �قمع مرة آ�ن �ندة ال�ق�نم�ية امل��قدامة ٢٠١5 -٢٠٣٠ ل�قحث املحب د أ�قت ا�ب و�ق
 

ن
 م�

ن
ال�شام� أكد اهلدف  �قمعا�قهم، ��يث  ي محب ة �ن عا�ق الإ اص ذوي  حن �باري لالئسش ا�ب الدم�ج كم�ار 

�ئات  ة �ن ي ذلك اك�ن امل وامل�ن�ق�ج م��قوع�با �ن �يف ال�ش أهداف ال�ق�نم�ية امل��قدامة واحلناص �بدمع ال�قو�ن
ا�ئف  للو�ن �ي�  سش ال�ق ي  �ن ن  ال�قم�ي�ي ورة عدم  ة عىل �ن عا�ق الإ اص ذوى  حن الئسش ي ذلك  �ن �بما  �قمع،  املحب
صلوا عىل روا�قب م�ق�او�ية  ب أن �ي ب ة �ي عا�ق اص ذوي الإ حن ة. كما اكد عىل أن الئسش عا�ق �ب��بب الإ

را�نهم.  �ق اكئ
العامة  اهل�ي�ئة  �به  وم  �ق�ق الذى  الدور  ه�نا عىل عرض  �قرص  �ن�ق ن 

ل�   ، املؤسسي �ار  �بالإ �ي�قعلق  �يما  و�ن
ة  هات م�با�ش وى العاملة ، أو د�يوان احلندمة املد�ن�ية كحب ة)PADA(، أو ه�ي�ئة ال�ق عا�ق �ئون ذوى الإ ل�ش
ا اإىل دور الدم�ج ال�قعل�يىم �ن  ة، ولك�ن�نا س�ن�قطرق أ�يصن عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ة الصلة �ب�قو�ن وو�ش�ي�ق
اهلم �باملهارات  اص واإ��ق حن ه�يل الئسش امىع اكئساس �ن �ق�ئ ة مرا�له ل س�يما �ن مر�لة ال�قعل�ي احلب اك�ن
ع وع  ور�ن ة  عا�ق الإ ذوى  اص  حن لالئسش ال�نظرة  �ي�ي  �قعن �ن  عالم  الإ ودور  ا،  ل��ق العمل  ل�وق  الالزمة 
اص ذوى  حن ات لالئسش �ي �ق�ي��ي ل�ية �ن �قو�ن �يف، و دور وزارة الدا�ن هم �ن الدم�ج وال�قو�ن �ق �قمع �ب املحب
ل واملوا�الت  ال والعمل، وكذلك دور ال�ن�ق  ال�ن�قظار �بما �ي�ي� هلم ال�ن�ق�ق

ن
ماك� �يما �ي�قعلق �ب�ئ ة �ن عا�ق الإ

ة �باع�ق�باره أ�د العوامل  عا�ق اص ذوى الإ حن �قا�ة لالئسش ر �بها عوامل الإ ال �ي�قو�ن �ي وسا�ئل ا�ن�ق�ق �ن �قو�ن
. لن ن واإىل ماكن العمل... اإ

ال م� �يف وال�ن�ق�ق الئساس�ية املر�ق�بطة �بال�قو�ن



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 1213 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

)PADA(ة عا�ق �أون ذوي �الإ �هل�ي�أة �لعامة لسش
وق  ��ق �ئن  سش �ن    ٢٠١٠ ل��نة   ٨ م  ر�ق ا�نون  ال�ق ب  �بمو�ب ا�ئها  اإ�ن�ش �ق  وال�ق 
وق  عا�ية ��ق لة �قع�ن �ب ص�ية اع�ق�بار�ية م��ق�ق حن ة، ك�ش عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

ة،  عا�ق اص ذوي الإ حن الئسش
ا  �ق و�ن ن 

�ي املعا�ق �يف  �ب�قو�ن �باهل�ي�ئة  �ية  �ي�ن الو�ن وامل�قا�بعة  ه�يل  ال�ق�ئ اإدارة  وم  و�ق�ق
وق  ��ق �ئن  سش �ن    ٢٠١٠ ل��نة   ٨ م  ر�ق ا�نون  ال�ق ددها  �ي ي  ال�ق  %٤ ل�ن��بة 

م ١٤،  ي ماد�قه ر�ق ة �ن عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش
ظة �وىل(،  الل مركرن ر�ئ�يسي �بال�امل�ية ) محا�ن  �ن

ن
ه�يل امله�ن م� و�ي�ق ال�ق�ئ

ه�يل ما�ئة  ان �ق�ئ ظة الئ�دى(، �ي��قهد�ن رع وا�د �بالص�با��ية ) محا�ن وله �ن
ن �ب�ي�نهم ٢٠٠ 

ف م� ة و�يعمل �بهم �واىلي 5٠٠ مو�ن عا�ق  ذوي الإ
ن

ص م� حن سش
ام�ج  ال�ب �قصم�ي  �ق  د  و�ق ات،  عا�ق الإ أ�نواع  لك  �بل  �ق��ق�ق ة،  عا�ق الإ ذوي   

ن
م�

�بل  و�ق��ق�ق العمل،  سوق  مع  �ي�قواكب  مع�قمد  م�نه�ج  ق  و�ن ل�ق��ي  �بها 
ن  الذ�ي وامل�قوسطة  ال�ب��يطة  ات  عا�ق الإ ذوي   

ن
م� اص  حن الئسش املراكرن  هذه 

ف  واحلنرن ارة  ال�نحب الت  محب ي  �ن ل�قدر�ي�بهم  امع�ية  احلب دراس�قهم  �ي�نهون  مل 
�قصاد  ة اإىل ورش ال�ق ا�ن �ن والكم�ب�يو�ق وال��يكودراما واملوس�ي�ق والط�باعة �بالإ
�يا  را�ن وال��ي�نو�ب الئمعال  واإدارة  ن  وال�قطر�ي �يا�ة  واحلن الآىل  واحلاسب  ىل  ن امل�ن
ا مل�يوهلم  �ق ن الورش و�ن

ال �ب�ي ر�ية ال�ن�ق�ق ن �ب
�ق�يات مع ال�ماح للم�قدر�ب�ي لل�ن

هادات مه�ن�ية  ي �نها�ية ال�قدر�يب عىل سش اركون �ن صل امل�ش واه�قماما�قهم، و�ي
وم �بدوره  ه �بها اإىل د�يوان احلندمة املد�ن�ية الذي �ي�ق مع�قمدة �يمك�نهم ال�قو�ب

درا�قه ومؤهال�قه.  ص املعاق �بما �ي�ق�ناسب مع �ق حن �يف ال�ش �بمهمة �قو�ن
�ئون ذوى  �يف �باهل�ي�ئة العامة ل�ش ه�يل وال�قو�ن ن �باإدارة ال�ق�ئ

و�ب�ؤال امل��ئول�ي
حوا أ�نه �ق  ام�ج املذكورة عال�يه، أو�ن د�يد ال�ب �ية �ق  ك�ي�ن

ن
ة )PADA( ع� عا�ق الإ

اص  حن درة اهل�ي�ئة عىل دم�ج الئسش ة عدم �ق �نة �ن�ق�يحب الل حلب  �ن
ن

�ق�يارها م� ا�ن
ن 

ن أساس�ي�ي د أمر�ي ة، وه�نا �يو�ب �قل�ن �يف املحن طاعات ال�قو�ن ة �ن �ق عا�ق ذوى الإ
ام�ج ،  �ق�يار هذه ال�ب اكهم �ن ا�ن ة مل �ي�ق اإ�ش عا�ق اص ذوى الإ حن الئول أن الئسش
اص  حن رص الئسش ن �ن

د م� ام�ج �ي  ال�ب
ن

موعة محددة م� �ق�يار محب : أن ا�ن وال�شا�ن
را�نهم  هم �ن الدم�ج مع أ�ق و�ق  ��ق

ن
ص م� �يف و�ي�ن�ق�ق ة �ن ال�قو�ن عا�ق ذوى الإ

دم  ا�ئف عىل �ق دم لئى و�ن ن ال�ق�ق
�ي وسا�ئل ال�قا�ة ال�ق �قمك�نهم م� و�قو�ن

هم.  �ي امل�اواة مع عن
ة  عا�ق اص ذوي الإ حن �بال�قوا�ل مع الئسش �ية  �ي�ن امل�قا�بعة الو�ن اإدارة  و�ق�قوىل 
�قمع �بالورش   احلمالت ل�قعر�يف املحب

ن
موعة م� �يذ محب الل �ق�ن�ن  �ن

ن
م�

اص  حن ا�ئف عىل الئسش اح الو�ن �ق صصات امل�قا�ة، وكذلك مهمة ا�ق وال�قحن
اإدارة  ع�ب  ال�قعل�ي  لس�قكمال  �يه  ال�قو�ب أو  صصا�قهم  ل�قحن ا  �ق و�ن ن 

�ي املعا�ق
مع  اكة  �ش د  �قع�ق كما   ، العاىلي ال�قعل�ي  وزارة  مع  �بال�ق�ن��يق  ال�بع�شات 
�ب�ئمساء  �ب�يا�نات  اعدة  �ق ر  �ب�قو�ن �بدورها  وم  �ق�ق ي  العاملة وال�ق وى  ال�ق ه�ي�ئة 
ع  �قماعي واملو�ق طاع احلناص، والس�قعا�نة �بوسا�ئل ال�قوا�ل ال�ب اكت ال�ق �ش

�قمع�ية.  اكة محب ي حلنلق �ش و�ن اللك�ق
 : ي ي �ق�ق�ب�ناها اهل�ي�ئة �ن �ي�ي وامل�قا�بعة ال�ق طط ال�ق�ق و�ق�قحدد �ن

ه�يل�ية وال�قعل�يم�ية . ١ ور املؤس�ات ال�ق�ئ ن ي �ق ا�بالت ال�ق �يارات وامل�ق �نة الرن حلب
مل�قا�بعة معلها. 

ذوي . ٢ اص  حن �بالئسش ال�قصال  مهمة  �ق�قوىل  ي  ال�ق �ية  �ي�ن الو�ن امل�قا�بعة 
ا  الر�ن هم لس�قطالع مدى  �ي�ن �قو�ن ي  �ن اهل�ي�ئة  حت  ب �ن ي  ال�ق ة  عا�ق الإ
�بالرمعن  �يه اس�قمارة لصا�ب العمل،  �قو�ب ة مع  �ي�ن الو�ن  

ن
العام ع�

 
ن

طة للم�قا�بعة الدور�ية مل� د �ن ل أ�نه ل �قو�ب  أهم�ية هذا الئمر اإ
ن

م�
ة، كما أن الس�قمارة ال�ق  عا�ق اص ذوى الإ حن  الئسش

ن
هم م� �ي�ن �ق �قو�ن

ة  �ا�ب ه�ناك  أن   
ن

ع� ال  صن �ن  ، �قطو�ي اإىل  �قاج  �ق دامها  اس�قحن �ي�ق 
�يارات امل�يدا�ن�ية ��يث أن عددها ل�يس اك�ن  ن الرن

�يد م� راء مرن لإ�ب
ن  �ي ا�بلة أ�حاب العمل أو الرؤساء امل�با�ش ط مل�ق �ق ، وذلك ل�يس �ن
�يام  �ق مدى  عىل  لل�قعرف  ة  عا�ق الإ ذوى  اص  حن الئسش ا  أ�يصن  

ن
ولك�

ة �باملهام املولكة له، وما ىه ال�قحد�يات ال�ق  عا�ق ص ذوى الإ حن ال�ش
ها،  �قا�ب

ات أو املعدات ال�ق �ي هه �ن ماكن العمل، وال�ق�ي��ي �قوا�ب
�به  وم  �ي�ق العمل الذى   

ن
ة ع� عا�ق الإ ص ذوى  حن ال�ش اء  ومدى ر�ن

�بال  �ية اهل�ي�ئة  أو املؤس�ة لس�ق�ق اهرن �قه، ومدى �ب عا�ق ومال�ئم�قه لإ
�ية. �ي�ن �يام �بمهامه الو�ن ة ��ق �ي��قط�يع ال�ق عا�ق ص ذوى الإ حن ال�ش

س�ية وم�نها:  طط �ن �يف �جاهل�ي�أة عىل 5 حن ه�يل و�ل�قو�ن سم �ل�ق�أ طة معل �ق و�قع�قمد حن
ص املعاق عىل م��قوى اهل�ي�ئة. . ١ حن �ن�ية لل�ش �ية و�ن ورش �قدر�ي�ب�ية �ر�ن
ة. . ٢ �قل�ن ات املحن عا�ق  الإ

ن
ل امل�بكر ع� ف وال�قد�ن ي دولة الكو�يت �يهدف اإىل الك�ش ات �ن عا�ق �يىصي لالإ حن اء أك�ب مركرن �ق�ش اإ�ن�ش

٣ . . ن
�ي اص املعا�ق حن لك اكمل لالئسش ة �ب�ش هرن صص�ية ه�ندس�ية محب ن اء مدرسة �ق اإ�ن�ش

رى م�شل:   احلندمات الئ�ن
ن

د�ي عدد م� وم اهل�ي�ئة �ب�ق�ق كما �ق�ق
 	 .  معر ٣ س�نوات و��ق �نها�ية مرا�ل ال�قعل�ي

ن
�ي احلندمات ال�قعل�يم�ية ا�ب�قداء م� �قو�ن

ًا 	  �ق مل اهل�ي�ئة ال�قاكل�يف الالزمة و�ن ه�يل احلنا�ة مع �ق الل مؤس�ات ال�ق�ئ  �ن
ن

�قمع م� ي املحب هم �ن مان دمحب د�يدة لصن ات ال�ش عا�ق ه�يل أ�حاب الإ �ق�ئ
ة. عا�ق اص ذوى الإ حن وق الئسش �ئن ��ق م ٨ ل��نة ٢٠١٠  �ن سش ا�نون ر�ق  ال�ق

ن
للمواد )9(، )١٠(، )١٢( م�

�قمع.	  ي املحب هم �ن ن دمحب �ي درا�قهم و�ق�نم�ية مهارا�قهم و�قعرن ي �ب�ناء �ق ة �ن عا�ق ال ذوي الإ وق الئ��ن ان ��ق �ن
اص ذوى 	  حن وق الئسش �ئن ��ق م ٨ ل��نة ٢٠١٠  �ن سش ا�نون ر�ق  ال�ق

ن
ًا للمادة ) ٢9 ( م� �ق اإن اهل�ي�ئة و�ن ة �ن عا�ق ال ذوي الإ الة احل�ياة الكر�يمة لالئ��ن ل ك�ن  أ�ب

ن
وم�

هر�يًا ، وم�بلغ ) ٢٢5د.ك ( �بما �يعادل  ة ال�ب��يطة سش عا�ق هري  ) ١٨5 د.ك ( �بما �يعادل ) ٦١٧ $ دولر أمر�يكي ( لالإ صص سش وم �برصف محن ة، �ق�ق عا�ق الإ
هر�يًا وذلك ��ق ١٨  د�يدة سش ة ال�ش عا�ق هر�يًا ، وم�بلغ ) ٢٧٧ د.ك ( �بما �يعادل ) 9٢5 $ دولر أمر�يكي ( لالإ ة امل�قوسطة سش عا�ق ) ٧5٠ $ دولر أمر�يكي ( لالإ
درة  ) ٢.٦٢9.99٧ مل�يون د�ي�نار(  ـت أعدادهــم ) ١٠.5٣٦ (، �بم�بالغ �ق  �ي��قمــر �بالدراســــة ، ��يث �بلعن

ن
 ٢٦ ملـــ�

ن
س�نة و�ي��قمـــــر الرصف ��ق ســـ�

هر�يًا. �بما �يعادل ) ٨٧٦٦٦5٧ $ دولر أمر�يكي ( سش
 ذوي 	 

ن
ال م� وق الئ��ن �ق ن وأول�ياء الئمور ل�قوع�ي�قهم �ب

�ية وورش معل للمعلم�ي اسش ات �ن�ق د �ل�ق �ب�ية احلنا�ة )ال�نور -الئمل( �بع�ق وم مدارس ال�ق كما �ق�ق
�قمع�ية. اركة املحب الل امل�ش  �ن

ن
ال م� ي �قعل�ي و�قدر�يب الئ��ن ة، ودور لك م�نهم �ن عا�ق الإ

ة.	  عا�ق اص ذوي الإ حن ا�نًا لالئسش ة محب عا�ق ة الإ �ية الالزمة ��ب �نوع ودر�ب ة ال�قعو�يصن هرن �ف الئ�ب

ال:	  ي هذا املحب هودها �ن  �ب
ن

ظ هلم اإ�ن�ا�ن�ي�قهم وكرام�قهم، وم� �ن ي �ق ة وال�ق عا�ق اص ذوي الإ حن وق الئسش �ق �قمع �ب �قوع�ية املحب
ة. « عا�ق  الإ

ن
ا�ية م� ص الو�ق ن �يما �ي ل�يىمي والدوىلي �ن �ق ام�ج عىل امل��قوى املحىلي والإ ل ال�ب صن م�قا�بعة أ�ن

ة. « عا�ق  الإ
ن

ا�ية م� ار�يع الو�ق �يات احلنا�ة �بم�ش ا�ق وع اإىل املوا�ش�يق وال�ق�ن الر�ب
ات  « ي ســ�ب�يل اإ�ــدار ال�نــ�ش عــالم �ن ة الإ هــرن �قصــة وأ�ب هــات املحن ــاد �بهــدف ال�قعــاون وال�ق�ن�ــ�يق مــع احلب رسش ا�يــة والإ ر�يــق معــل الو�ق ــك�يل �ن �ق�ش

ــة. عا�ق اص ذوي الإ ــحن ــاه الئسش ب �قمــع �ق ــراد املحب ن أ�ن
ي �بــ�ي ــا�ن ي �نــ�ش الــوعي ال�ش�ق ي �ق�ــهم �ن واملط�بوعــات الــ�ق

ــم ٨ ل�ــ�نة ٢٠١٠  �ن 	  ا�نــون ر�ق ــاذا ملــا �نــص عل�يــه ال�ق �ن�ن �قمــع، واإ هــم �ن املحب ــة و�ق�ي�ــ�ي دمحب عا�ق ــوق ذوى الإ هــات املع�ن�يــة لــدمع ��ق ال�ق�ن�ــ�يق مــع احلب
 ذلــك عــىل ســ�ب�يل امل�شــال ل احلــرص،

ن
ــة، ومــ� عا�ق اص ذوى الإ ــحن ــوق الئسش ــ�ئن ��ق سش

اص  « ــحن اعي الئسش ل اإذا اكن ال�قصمــ�ي �ي ــة عــىل امل�بــ�ن اإ �ق ي �بــ�ئن ل �يــ�ق املوا�ن �يــص امل�بــا�ن �ن �قصــة �ب�ق هــة املحن ال�ق�ن�ــ�يق مــع �بلد�يــة الكو�يــت احلب
اص  ــحن ــوق الئسش ــ�ئن ��ق ــم ٨ ل�ــ�نة ٢٠١٠ �ن سش ا�نــون ر�ق ــرة )٦( ال�ق �ق ــًا للمــادة )١( �ن �ق ــة و�ن عا�ق ــة الإ ــة �بمــا �ي�قــال�ئ مــع �نــوع ودر�ب عا�ق ذوي الإ
 احلنا�ــة 

ن
ماكــ� ــة لالئ ا�ن �ن ــة �بالإ ــق الط�ب�ي  العمــل واملرا�ن

ن
ــًا عامــًا اكملــدارس وأماكــ� �ق ا�ــًا أو مر�ن ــ�ن ســك�نًا �ن ــة ســواء اكن امل�ب عا�ق ذوى الإ

دام. عامــة الســ�قحن
ة �بالوســا�ئل امل�ناســ�بة  « هــرن  محب

ن
ــل مــا مل �قكــ� �يــص لوســا�ئل ال�ن�ق �ن �يــث ل �يــ�ق ال�ق ل�يــة �ب دارة العامــة للمــرور �بــوزارة الدا�ن ال�ق�ن�ــ�يق مــع الإ

ــة. عا�ق اص ذوى الإ ــحن ــوق الئسش ــ�ئن ��ق ــم ٨ ل�ــ�نة ٢٠١٠  �ن سش ا�نــون ر�ق  ال�ق
ن

ــًا للمــادة )٢٠( مــ� �ق ــة و�ن عا�ق اص ذوي الإ ــحن حلندمــة الئسش
�يا املعلومات �بهدف: « عالم ـــ اهل�ي�ئة العامة ل�قك�نولو�ب ال�ق�ن��يق مع وزارة الإ

ارة. ◄ سش ة الإ ي �با��قوا�ئه عىل لعن و�ن لك�ق عها الإ �يط موا�ق �ق�ن�ش
ــة  ◄ عا�ق ــار ذوي الإ ي الع�ق�ب ــذ �ن �ن ــث �ق�ئ �ي ــة �ب و�ن�ي لك�ق ــوي عــىل الوســا�ئط الإ �ق ي �ق ــة الــ�ق ــع أمعــال اهل�ي�ئ �ي ــة �ب وع م�يك�ن ــل مــ�ش ع�ي �ق�ن

ا�قهــم. وا��ق�يا�ب
ــم ٨  ◄ ــون ر�ق ا�ن ــه ال�ق ، والــذي �نــص عل�ي ي و�ن لكــ�ق ا�نــب اإ ــوي عــىل �ب �ق

ي الــذي �ي ــا�ن وع ال�قصمــ�ي العــام و�قصمــ�ي امل�ب ــل مــ�ش ع�ي �ق�ن
 : ن

�ي ــ�ق وع عــىل سش ــوي املــ�ش �ق
ــة، و�ي عا�ق اص ذوى الإ ــحن ــوق الئسش ــ�ئن ��ق ل�ــ�نة ٢٠١٠  �ن سش

ة.. ١ عا�ق اص ذوي الإ حن ات الئسش ي ل��ق�يا�ب الئول: مواءمة امل�با�ن  
ة.. ٢ عا�ق اص ذوي الإ حن �يا حلندمة الئسش �يف ال�قك�نولو�ب : �قو�ن ي ال�شا�ن  

ي 	  ا�نــون ٨ ل�ــ�نة ٢٠١٠ �ن  ال�ق
ن

ي املــادة )5( مــ� ــرر �ن ــة وذلــك عــىل ال�نحــو امل�ق هــات احلكوم�ي ي احلب ــة �ن عا�ق اص ذوي الإ ــحن ــ�ي ماك�قــب حلندمــات الئسش �قو�ن
ــة. عا�ق اص ذوي الإ ــحن ــوق الئسش ــ�ئن ��ق سش

ة، وهما: 	  عا�ق اص ذوي الإ حن زاء الئسش �قماعي اإ ان �باإذاكء الوعي ال�ب ط�قها ال��نو�ية �ي�قعل�ق ن �ن �ن
وع�ي �ق اإدراج م�ش

ة، و�يهدف اإىل:. ١ عا�ق  الإ
ن

ف امل�بكر ع� �نام�ج الك�ش ا�ية و�ب وع الو�ق م�ش
ة �بدولة الكو�يت. ◄ عا�ق �يوعًا لالإ ك�ش سش  الئمراض وامل��ب�بات الئ

ن
ا�ية م� الو�ق

ة. ◄ عا�ق �يوعًا لالإ ك�ش سش ا�ية املمك�نة لالئمراض وامل��ب�بات الئ �قمىعي �بطرق الو�ق ز�يادة الوعي املحب
د�قها. ◄ ة وسش عا�ق ن آ�شار الإ

ز�يادة الوعي �بطرق احلد م�
�يوعًا. ◄ ك�ش سش ات الئ عا�ق دة الإ ل�يل سش �ية ل�ق�ق و�قوكولت عال�ب ع واع�قماد �ب و�ن
◄  

ن
ــف امل�بكــر عــ� ــة، وكذلــك للك�ش عا�ق  الإ

ن
ا�يــة مــ� ا�ب�يــة لرعا�يــة ال�ن�ــاء احلوامــل �بهــدف الو�ق ب �ن �نامــ�ج م�قاكمــل للصحــة الإ ــع �ب و�ن

ي الــولدة. ــة لــدى املوال�يــد �د�يــ�ش عا�ق الإ
ــف امل�بكــر  ◄ ــة والك�ش عا�ق  الإ

ن
ا�يــة مــ� ــة )PADA( للو�ق عا�ق ــ�ئون ذوي الإ ي اهل�ي�ئــة العامــة ل�ش ــع �قصــور ل�ب�نــاء و�ــدة �ق�نظ�يم�يــة �ن و�ن

. ع�نها
ة. ◄ عا�ق  الإ

ن
ا�ية م� رض الو�ق ا�ب�ية �بعن ب �ن ي �قطو�ي الصحة الإ هات احلكوم�ية املع�ن�ية �ن ع �قصور لدور احلب و�ن

�قمىعي �يهدف اإىل:. ٢ وع الدم�ج املحب م�ش
◄ . ي �قمع الكو�ي�ق ي املحب ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن � لعمل�ية دم�ج الئسش ي وا�ن را�ئ هوم اإ�ب ع م�ن و�ن
◄ . ه معل�ية الدم�ج ي �قوا�ب ة والصعو�بات ال�ق �قل�ن الت املحن ي املحب �قمع�يًا �ن ة محب عا�ق اص ذوي الإ حن �ية دم�ج الئسش �ي� ك�ي�ن �قو�ن
�يذ. ◄ ن ال�ق�ن�ن

هات احلكوم�ية ع� ة، وم��ئول�ية احلب عا�ق اص ذوي الإ حن ي ملرا�ل دم�ج الئسش را�ئ ع �قصور اإ�ب و�ن



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 1415 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

ة  �جاب و�لر�ياصن �هل�ي�أة �لعامة للسش
ا�نون  ال�ق  

ن
م�  )٨( املادة  ي  �ن اء  �ب ما  مع  ا  ا�ق�ا�ق اهل�ي�ئة  وم  �ق�ق

ة  عا�ق الإ ذوى  اص  حن الئسش وق  ��ق �ئن  سش �ن   ٢٠١٠ ل��نة   ٨ م  ر�ق
ام�ج م�نها: طة وال�ب  الئ�ن�ش

ن
موعة م� �بمحب

ات �قوعو�ية  ◄  محا�ن
ن

م� صصة �ق�قصن د ورش معل م�قحن ع�ق
�ية �ق�ق�بع اهل�ي�ئة  �با�ب�ية ور�يا�ن طاعات سش ي �ق دم �ن �بو�ية �ق�ق و�ق
ـــ  �باب  ال�ش مراكرن  م�شل  ة  والر�يا�ن �باب  لل�ش العامة 
م�يع  �ية للحب �امها ــــ اإدارة الر�يا�ن �با�ب�ية وأ�ق اهل�ي�ئات ال�ش

�امها. وأ�ق
ي  ◄ �ن ورد  ما  �يق  �ق �ق اإىل  �قهدف  �قوعو�ية  �الت  �ق�نظ�ي 

رعا�قها  �ق�ن م�يع  ب �ب  )٨( م  ر�ق املادة   
ن

م�  )٢( م  ر�ق ال�ب�ند 
دمها  ي �ق�ق طة ال�ق ام�ج والئ�ن�ش  احلنطط وال�ب

ن
م� ��يث �ق�قصن

ًا ��يث ر�دت  ي �ق ذكرها م��ب�ق �با�ب�ية ال�ق طاعات ال�ش ال�ق
�ي�ي  �ق�ق ن 

� طة �ن الئ�ن�ش هذه  ل  و�قد�ن ا�ة،  �ن ا�ن�ية  ن م�ي هلا 
 أهم�ية 

ن
�ئة م� طاعات ملا �قم�شله هذه ال�ن اءة هذه ال�ق ك�ن

�ق  ي  ال�ق العمل�ية  ار�يع  امل�ش  
ن

� �ن  
ن

وم�  ، اهل�ي�ئة  لدى 
ي املادة )٨(:  �يق ما ورد �ن �ق ي �ق�قما�ش مع �ق ها وال�ق �ي �قو�ن

�باب. ◄ طة مراكرن ال�ش احلنطة ال��نو�ية لئ�ن�ش
م�يع ◄ ة للحب طة اإدارة الر�يا�ن احلنطة ال��نو�ية لئ�ن�ش
�با�ب�ية. ◄ طة اإدارة اهل�ي�ئات ال�ش احلنطة ال��نو�ية لئ�ن�ش

عالم  وز�رة �الإ
اعل،  ة الدم�ج والس�ق�يعاب وال�ق�ن ة اإىل دا�ئ �ق �ن ة ال�ش  دا�ئ

ن
ة، واحلنروج �بها م� عا�ق اص ذوي الإ حن اه الئسش ب �قمع �ق �ي�ي �نظرة املحب ي �قعن ًا �ن �قلعب الوزارة دورًا ك�ب�ي

هم، و�ق�ه�ياًل  و�ق  ��ق
ن

م� �قمع و�قصن ي املحب ة ماك�ن�قهم �ن عا�ق اص ذوي الإ حن � أن لالئسش ي �قو�ن ة، ال�ق �قل�ن ة والئمعال الدرام�ية املحن ص�ي الم ال�ق  �ر�يق عرض الئ�ن
ن

ع�
ة اإىل  ام�ج ال�يوم�ية امل�با�ش �يع ال�ب ي �ب ارة �ن سش ة الإ اص �بلعن ود مذ�يع �ن عالم �قعم�يمًا �ي�نص عىل و�ب ، أ�درت وزارة الإ �قماعي لو�ول رسالة اإذاكء الوعي ال�ب
ط�قهم  وء عىل أ�ن�ش ة ل�ق�ل�يط الصن عا�ق اص ذوي الإ حن ة لالئسش ام�ج ال�يوم�ية امل�با�ش �قو�يها ال�ب ار�ي �ق رات و�ق�ق �ق ا�نب معل �ن �بار ال�يوم�ية ، اإىل �ب ات الئ�ن ا�نب �ن�ش �ب

هم. و�ق �ق ا�نب ال�قعر�يف �ب درا�قهم واإسهاما�قهم، اإىل �ب ومهارا�قهم و�ق

�قماع�ية و�لعمل  ؤون �الحج وز�رة �لسش
ة عـىل: عا�ق اص ذوي الإ حن دارة رعا�ية الئسش ل�ية لإ ة الدا�ن ي لال�ئ  ال�باب ال�شا�ن

ن
�ق�نص املادة )5( م�

ي 	  هـم �ن �با�ندما�ب �قـراك �باملؤ�قمرات للم�اهمة  ات والسش عالم وال�ن�ش ل الإ  �ـر�يق وسا�ـئ
ن

ة ع� عا�ق اص ذوي الإ حن ا�يا الئسش ـصن �قماعي ل�ق �ن�ش الـوعي ال�ب
�قمع. املحب

ة.	  عا�ق �ب�ناء ذوي الإ ل س�بل الرعا�ية لالئ صن و أ�ن �يه أول�ياء الئمور �ن ي �قو�ب اد الئ�ي �ن رسش �ق�باع �نظم الإ ي رعا�ية أ�ب�نا�ئها �باإ �قدع�ي الدور الئسا�ي لالئ�ة �ن
 	 - : مع�يات ىهي ، و�قلك احلب لك ك�ب�ي ي اإذاكء الوعي �ب�ش عال �ن لك �ن ة �ب�ش عا�ق اص ذوي الإ حن ع العام احلنا�ة �بالئسش ع�يات ال�ن�ن �ق�اهم �ب

ا�بل،  ◄ ل دولة الكو�يت دون م�ق ة دا�ن عا�ق اص ذوي الإ حن �ئات الئسش م�يع �ن دما�قها حلب دم �ن ي عام ١9٧١ ، و�ق�ق �ئت �ن ن أ�ن�ش
�ي مع�ية الكو�ي�ق�ية للمعا�ق احلب

�يذ  وم �بالعمل عىل �ق�ن�ن �قمع، و�ي�ق ي املحب هم �ن ادهم للطر�يق الصح�ي� ل�قعل�ي و�قدر�يب أ�ب�نا�ئهم ودمحب رسش  ذو�يهم واإ
ن

�يف العبء ع� �ن ن �بهدف �ق
�قمع. ي املحب �ئة �ن �ي امل�ناخ الص�ي املال�ئ هلذه ال�ن ن ل�قو�ن

ن املدر�ب�ي
ن امل�قطوع�ي

موعة م� هذه احلندمات محب

ة �ب�ي�نهم �بواسطة ك�قب  ◄ ا�ن ة ال�برص�ية، و�ن�ش ال�ش�ق عا�ق اص ذوى الإ حن د�ي الدمع لالئسش ن الكو�ي�ق�ية �ق�ئس�ت عام ١9٧٢، و�قهدف اإىل �ق�ق
�ي و�ن ع�ية املك�ن �ب

ات  ههم، و�قو��يد العال�ق ي �قوا�ب �بات والصعو�بات ال�ق درا�قهم، والعمل عىل �قذل�يل الع�ق ي �قطو�ي �ق د ورش معل �ق�اهم �ن و�ة، وع�ق ة وم�ن�ق �نا��ق
مع�يات العر�ب�ية والدول�ية مع�ية واحلب اء احلب ن أعصن

�ب�ي

دمة  ◄ امل�ق احلندمات  �قطو�ي  اإىل  و�قهدف   ،١99٤ عام  �ق�ئس�ت  لل�قو�د  الكو�ي�ق�ية  مع�ية  احلب
الت ال�قو�د،  ي محب �قمع �ن ي املحب ن �بال�قو�د، ودمع العمل ال�قطوعي �ن

ن املصا�ب�ي
�ي للمعا�ق

ه�يل  �ب�ق�ئ ن 
�قص�ي واملحن ن 

العامل�ي و�قدر�يب  �يع  حب و�ق�ش وال�بحوث  الدراسات  د�ي  �ب�ق�ق وذلك 
واملؤهل  �قص  املحن ي  الكو�ي�ق ال�قعل�يىمي  هاز  احلب �ي  �قو�ن ي  �ن وامل�اهمة   ، ن

ال�قو�د�ي�ي ال  الئ��ن
ال�لوك�ية  الصعو�بات  هة  موا�ب عىل  ومل�اعد�قها  الكو�يت  ل  دا�ن �ئة  ال�ن هذه  حلندمة 

�بال�قو�د.

ن �ق�ئس�ت عام ١99٨، و�قهدف اإىل ال�قوا�ل مع  ◄
�ي مع�ية الكو�ي�ق�ية لئول�ياء أمور املعا�ق احلب

ة  ومعر�ن ات  احلن�ب �ق�بادل  م�نطلق   
ن

م� ي  احلنار�ب والعامل  ع�ي�قهم 
و�ب ن 

�ي املعا�ق أمور  أول�ياء 
�ي�ق�ناول  ل�ات �وار�ية معل�ية  الل �ب  �ن

ن
ة م� �قل�ن ة املحن عا�ق الت الإ ي محب دات �ن امل��قحب

ار�بهم و�قعاملهم مع أ�ب�نا�ئهم. ب ا�قهم و�ق �ب �بها امل�قحد�شون �ن

�بال  ◄ �ئت عام ٢٠٠٣، و�قهدف اإىل اس�ق�ق ي أ�ن�ش ن وال�ق
�ي ا�يا املعا�ق صن مع�ية الكو�ي�ق�ية مل�قا�بعة �ق احلب

ع�يات  �ب ا��بة  ومحن م�قا�بع�قها،  عىل  والعمل  و�قوز�يعها  ها  و�قص�ن�ي�ن ودراس�قها  ا�يا  صن ال�ق
ة  عا�ق الإ ا�يا ذوي  صن �ق ( لدمع  اإعا�نة املر�ن ات – ��ندوق  اكة-امل�ب الرن )�ب�يت  العام  ع  ال�ن�ن
 

ن
ع� أهل�ية(   – )�كوم�ية  هات  احلب ن 

�ب�ي ات  احلن�ب �ق�بادل  م�بدأ  �يذ  و�ق�ن�ن ومع�نو�يا،  مال�يًا 
ن 

�ي �ئون املعا�ق �نة سش ك�يل حلب ا�قها )�ق�ش رن  أهم م�نحب
ن

�ر�يق املؤ�قمرات الرمس�ية وال�ندوات، وم�
لس الئمة(. اء محب ة الئمل عىل أعصن لس الئمة – �قوز�يع و�ش�ي�ق �بمحب

وم  ◄ �ق�ق الكو�يت  �بدولة  ة  عا�ق الإ اص ذوي  حن �بالئسش احلنا�ة  مع�يات  احلب  
ن

الك�ش�ي م� وه�ناك 
مع�ية  ة ال�مع�ية – احلب عا�ق مع�ية الكو�ي�ق�ية لالإ �قمع )احلب هم �باملحب �باله�قمام �بهم واإدما�ب
ع�ية  �ب  – الكو�ي�ق�ية  املعاق  ل  الط�ن س�ند  مؤس�ة  ع�ية  �ب  – الداون  مل�قالزمة  الكو�ي�ق�ية 
الطب  أ��باء  را�بطة   – احلنا�ة  ات  ال��ق�يا�ب لذوي  �نون  وال�ن ة  ا�ن لل�ش�ق الكو�ي�ق�ية  �بداع  الإ

.) ن
�ي الط�ب�يىعي للمعا�ق

ل�ية  وز�رة �لد�حن
ة.	  عا�ق اص ذوي الإ حن ا�ة ملرك�بات الئسش ف �ن ص�يص موا�ق ن �ق
م )٦5٣ 	  رار ر�ق �يذًا لل�ق �يص، �ق�ن�ن �ن  دون �ق

ن
ن م�

�ي اص املعا�ق حن صصة لالئسش ف املحن دىمي املوا�ق ات املرور�ية مل��قحن ال�ن �يام الدور�يات امل�يدا�ن�ية �ب�قحر�ي املحن �ق
ة. عا�ق اص ذوي الإ حن صصه لالئسش  املحن

ن
ي الئماك� ه �ن �ن �بطت وا�ق رن املرك�بة اإذا �ن / ٢٠١٣( والذي �نص عىلي �حب

ص�يص 	  ن  املعامالت، و�ق
ن

ها م� �ي ل ملك�ي�قها وعن �يص س�يارا�قهم  أو �ن�ق �ن د�يد �ق �ية �ل�بات ل�قحب دمهم �ب�ئ ة ع�ند �ق�ق عا�ق اص ذوي الإ حن ص�يص ماك�قب لالئسش ن �ق
�يع الوزارات �بهدف ال�ق�ه�يل عل�يهم ومراعاة  معات الس�قهالك�ية و�ب  املحب

ن
رب م� ًا هلم وذلك �بال�ق د�ي اص �ق�ق حن  الئسش

ن
�ئة م� وف هلذه ال�ن  للو�ق

ن
أماك�

هلم.
دمها الوزارة.	  ي �ق�ق ة احلندمات ال�ق دم اك�ن ن �ي�ق

�ي دمة �ب�نادي املعا�ق ص�يص مركرن �ن ن  �ق
ن �بها.	 

�ي و�ئ�ية و�ي�ق �قوع�ية املعا�ق ارات �ن  �ر�يق اإسش
ن

ن مسع�يًا ع�
�ي ي املعا�ق ي م�با�ن كب �ن ي �ق �نذار ال�ق ة الإ هرن راس وأ�ب �ق�يار الئ�ب ا�ن

ة.	  عا�ق ارج �وارئ �ق�ق�ناسب ��ب�يع�قها و�قصم�يمها مع ذوي الإ �ي محن ك�يد عىل �قو�ن ال�ق�ئ
ي 	  ة �ن عا�ق اص ذوى الإ حن الء الئسش �يام �باإ�ن ي �ال احلر�يق )ال�ق �آت لل�قعامل مع هذه احلالت احلنا�ة �ن ي �بامل�ن�ش اع املد�ن ان الد�ن رق الطوارئ وحلب ك�يل �ن �ق�ش

مع(. اط ال�قحب ف املصاعد الكهر�با�ئ�ية و�قو��يلهم ل�ن�ق �ال �قو�ق
ة.	  عا�ق اص ذوي الإ حن ي الئسش ارج م�با�ن ل ومحن ي مدا�ن �قصم�ي م�نحدراتRamp �ن
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ومرك�بات  �ية  وال�قعو�يصن ه�يل�ية  ال�ق�ئ ة  هرن والئ�ب الئدوات  الدولة  ي  �قع�ن كما 
ا�ئب  والرصن الرسوم  ة  اك�ن  

ن
م� اص  حن الئسش دام  لس�قحن ة  هرن املحب راد  الئ�ن

 
ن

م� عددًا  مل  و�ي�ش ل  ال�ن�ق �نظام  ن 
��ي �ق وع  م�ش واإدراج  �نواعها،  �ب�ئ

مع�يات  �باحلب  ) )�قاكسي ــرة  أ�ب س�يارات  �يـر  �قو�ن �يها  �ن �بما  احلندمات 
ل  الت ال�ن�ق ة، و�قه�ي�ئة �ا�ن عا�ق اص ذوي الإ حن صصة لالئسش ال�قعاو�ن�ية محن
ي  �ن اد�ية  رسش اإ لو�ات  ع  وو�ن ة،  عا�ق الإ اص ذوي  حن الئسش دام  العام لس�قحن

ة. عا�ق اص ذوي الإ حن ا�ة �بالئسش  العامة واملؤس�ات �ن
ن

الئماك�
ي  �ن ة  عا�ق الإ ذوي   

ن
م� الطل�بة  دم�ج  اإىل  الكو�يت  دولة  سعت  كذلك 

�قماعي  ال�ب ل  العرن وعدم  امع  احلب ال�قعل�ي  اه�ي  مل�ن ا  �ي�ق �ق �ق العام،  ال�قعل�ي 
ة الدم�ج  ي الدم�ج م�نذ عام ١995 �بطر�ي�ق ، ��يث �بدأ العمل �ن سي وال�ن�ن
ي املدارس العاد�ية، والدم�ج  ا�ة �بهم �ن صول �ن اء �ن �ن�ش ، وذلك �باإ ي �ئ رن احلب
ا�نب  اإىل �ب صل  �ن ي لك  ع )5( �الب �ن �بوا�ق هم   �ر�يق دمحب

ن
اللكي ع�

)١5( �ال�با عاد�يا.
املر�لة  ي  �ن ال�قعلم  ي  ل�بط�ي�ئ ا�ة  �ن صول  �ن �ق�قاح  ا�ن �ق   ١99٦ عام  ي  و�ن
�ق�قاح  رار وزاري �ي�نص عىل ا�ن ال�ب�قدا�ئ�ية امل�قوسطة، كذلك �در عام ١99٧ �ق

ال. ي مر�لة ر�ياض الئ��ن ال م�قالزمة داون �ن ا�ة �بالئ��ن صول �ن �ن
أهم  أ�د  الذكر  ال�الف  واملؤسسي  ا�نو�ن  وال�ق الدس�قورى  �ار  الإ و�يعد 
�يف  ن ل�قو�ن

ع الراه� ل�يل الو�ن ات ال�ق �ق الع�قماد عل�يها ع�ند �ق املر�قكرن
ص�يال �ن  ة �ن دولة الكو�يت، والذى س�ن�ق�ناوله �ق�ن عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

ء ال�قاىل: رن احلب

�يا �ملعلومات  ي ل�قك�نولوحج هاز �ملركرن �لج
لك عام، وذلك  ة اإىل املعلومات �ب�ش عا�ق اص ذوي الإ حن �يق اإماك�ن�ية و�ول الئسش �ق ي �ق هاز �ن �ي�اهم احلب

ر: ي �قو�ن و�ن�ية ال�ق لك�ق  �ر�يق ال�بوا�بة الإ
ن

ع�

ة  ◄ عا�ق الإ لذوي  و�ن�ية  لك�ق الإ ال�بوا�بة  حات  و��ن  ، ي و�ن لك�ق الإ ع  املو�ق روا�بط  راءة  �ق ا��ية  �ن
�نام�ج  ر العامل�ية و�ب كة �حن  �ش

ن
دم م� �نام�ج اإ�بصار امل�ق الل �ب  �ن

ن
ن م�

�ي و�ن ال�برص�ية واملك�ن
JAWS )Job access with speech( احلناص �بذلك.

ا�ة �بهم. ◄ حة �ن الل ��ن  �ن
ن

ة م� عا�ق اص ذوي الإ حن �يل �ب�يا�نات الئسش دمة �ق�حب �ن

ادة  ◄ دام ال�بوا�بة، والس�ق�ن ة الذك�ية املحمولة كوس�يلة م�قحركة لس�قحن هرن ات لالئ�ب �قط�ب�ي�ق
ع )�ق�د�يد(   �ر�يق �نظام الد�ن

ن
ي ع� و�ن لك�ق ع الإ دمات الد�ن دما�قها املعلوما�ق�ية، و�ن  �ن

ن
م�

اف وزارة املال�ية. �باإ�ش

وذوي  ◄ ن 
�ي و�ن املك�ن ن 

ل�قمك�ي وذلك  العمالء،  دمة  �ن مركرن  مع  ي  اهلا�ق�ن ال�قوا�ل  دمة  �ن
ة سهلة. و�نها �بطر�ي�ق �قا�ب

ي �ي  احلصول عىل املعلومات ال�ق
ن

ات ال�برص�ية م� عا�ق الإ

و�ن�ية وذلك ل�ق�ه�يل  ◄ لك�ق � ال�بوا�بة الإ �ي احلنط أ�ش�ناء �قص�ن ا�ة �ب�قك�ب�ي و�قصعن �يارات �ن �ن
ات ال�برص�ية. عا�ق عاف ال�برص وذوي الإ � والو�ول للمعلومة لصن معل�ية ال�قص�ن

ي  ◄ �ن �ي�اهم  مما سوف  �ية،  ن ل�ي ب �ن والإ العر�ب�ية  ن 
�ق�ي �باللعن ي  و�ن لك�ق الإ ع  املو�ق  � �قص�ن اإماك�ن�ية 
�ق�ه�يل الو�ول للمعلومات املطلو�بة.

امل�شال:  ◄ س�ب�يل  عىل  �ن ة  عا�ق الإ ذوي  اص  حن �بالئسش احلنا�ة  املعلوما�ق�ية  احلندمات  �ي  �قو�ن
 ) الن  .... للمعاق  سا�ئق  أو  عامل  �بدل   ، �قماعي ال�ب رض  )ال�ق �قماع�ية  ال�ب احلندمات 
الصح�ية  والرعا�ية   ) ...الن ال�قعل�يىمي  الدمع  دراس�ية،  )�بع�شات  ال�قعل�يم�ية  واحلندمات 
أ�نها  كما   ) ...الن للمعاق  والئس�نان  م  ال�ن �نام�ج �حة  �ب للمعاق،  �ية  ال�قعو�يصن ة  هرن )الئ�ب

ة. عا�ق اص ذوي الإ حن دم احلندمات الإساك�ن�ية واإعطاء الئولو�ية �بالرعا�ية ال�ك�ن�ية لالئسش �ق�ق
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خامسا: ملخص عن تحليل الوضع الراهن لتوظيف األشخاص 
ذوى اإلعاقة فى دولة الكويت ) لمزيد من المعلومات يرجى 

االطالع على النسخة الكاملة لتقرير تحليل الوضع الراهن(

رص وال�تحد�يات الخاصة  ل�ية، وكذلك ال�خ ة �بال�ب�ي�ئة الدا�خ عف وامل�تعل�ت وة وال�خ اط ال�ت �ت�يار م�خه�ج ال�تحل�يل الر�باىع )SWOT( ، للوصول اإىل �خ�ت د �ت ا�خ �ت
رادة  ود اإ ة، وم�خها : و�ب عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش رص ال�ت �تدمع �تو�خ وة وال�خ اط ال�ت خ �خ�ت

ر �بدولة الكو�يت العد�يد م� �ية، ��يث �ي�توا�خ ار�ب �بال�ب�ي�ئة الخ
اص  حخ خ الئ�ش

لة �تهدف اإىل دمع و�تمك�ي ة )PADA(، كه�ي�ئة مس�ت�ت عا�ت �ئون ذوى الإ ود اهل�ي�ئة العامة لسش  و�ب
خ

ال ع� �خ �يىع �اكم، �خ ��يا��ية دامعة، واإ�ار �ت�ش
اص ذوى  حخ دمات لالئ�ش دم �خ مع�يات الئهل�ية ال�ت �ت�ت  الب

خ
ود العد�يد م� اص، وو�ب حخ هم�ية دمع هؤلء الئ�ش �ية مؤم�خة �ب�ئ ر كوادر �ب�ش ة، و�توا�خ عا�ت ذوى الإ

خمال�ئهم،  �خ�تاج أ�وة �ب ة �خ العمل والإ عا�ت اص ذوى الإ حخ د�يدة لدى الئ�ش �بة السش ة، وكذلك  الرعخ عا�ت الإ

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض التحديات التى تواجه توظيف 

األشخاص ذوى اإلعاقة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: 

ات  ◄ عا�ت  ذوي الإ
خ

اص م� حخ �يف أ�ش ى �ال �تو�خ ة، و�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش راكت �تو�خ  السش
خ

ض الك�ش�ير م� �تمع السا�ئدة ��يث �تر�خ ة المحب ا�خ �ش�ت
رد أمر  �يف محب �ي��ب� ال�تو�خ رامة �خ ع العخ  د�خ

خ
خ أو ال�تهرب م�

�ي  املعا�ت
خ

زق �تط�ب�يق املؤ�سة ل�خس�بة 4% م�  م�ئ
خ

�يكون ذلك �بهدف الخروج م�
وة العمل. ي �ت ي �خ �ي�ت هري دون أن �يكون له دور ��ت ص املعاق ��يث �ي�تل�ت را�تب �ش حخ صوري �بال�خس�بة للسش

ي �الة  ◄ ي أما �خ �ي�ت ود ا��ت�ياج مادى ��ت طاع العام والخاص �خظرا لعدم و�ب دم للعمل �بال�ت خ ال�ت�ت
سهم ع� ة أ�خ�خ عا�ت اص ذوي الإ حخ وف الئ�ش عرخ

�يف  هم�ية �تو�خ هود �خ�ش الوىعي �ب�ئ ي مر�ت�با�تهم، الئمر الذي �يهدر �ب هر ل�تل�ت ر السش ي آ�خ ور �خ ي م�خازهلم وال�خ اء �خ ال�با ما �يطلب م�خهم ال�ب�ت عخ العمل �خ
 . خ ر�ي دم املساواة مع الآ�خ ة عىل �ت عا�ت اص ذوي الإ حخ الئ�ش

 املهارات املؤهلة للعمل.  ◄
خ

ده عدد ك�ب�ي م� �ت ي ا��تكمال ال�تعل�ي امل�تو�ط والعاىلي مما �ي�خ اص �خ حخ  الئ�ش
خ

�تع�ش الك�ش�ي م�

أمام  ◄ ا  عا�ئ�ت للعمل  املؤهلة  املهارات  عىل  ة  عا�ت الإ ذوي  اص  حخ الئ�ش �ب�تدر�يب  اله�تمام  عدم  ف  �ي�ت
�خ�ية. دار�ية وال�خ ا�ئف الإ  الو�خ

خ
هم �بالعد�يد م� ال�تحا�ت

��يث  ◄ العمل،  لسوق  �بهم  ع  الد�خ  
خ

م� أ��يا�خا  �يم�خعهم  أ�ب�خا�ئهم  عىل  ا�ئد  الرخ هم  و�خ و�خ الآ�باء  �رص 
ات الذه�خ�ية،  عا�ت ي الإ اصة �خ هم و�خ ا�ئ�خ  الذهاب �يوم�يا اإىل و�خ

خ
ل �بدل م� خ ي امل�خ اء أ�ب�خا�ئهم �خ لون �ب�ت �خ �ي�خ

�بل  خ �ت
ررة ل�ب�خا�ئهم م� ا�ئف امل�ت ون عىل �خوع�ية الو�خ صخ اإن أول�ياء الئمور دا�ئما ما �يع�ت ة اإىل ذلك �خ ا�خ اإصخ

د�يوان الخدمة املد�خ�ية.

ط لعلو را�ت�بها  ◄ اكت ال�خ�خ اصة �ش اكت �بع�ي�خها و�خ ي �ش �ت�يار العمل �خ ي ا�خ �بة أصحاب املؤهالت العل�يا �خ رعخ
ال ه�خد�ة الكم�ب�يو�ت أو الئمعال  ي محب خ �خ

�ي اص املعا�ت حخ �يف الئ�ش ه أصحاب العمل اإىل �تو�خ �ب�ي�خما �ي�تحب
دار�ية واملك�ت�ب�ية. الإ

�خ  ◄ الئم�شل،  ه  الو�ب �بدورها عىل  �يف  �بال�تو�خ امل�خو�ة  هات  الب �يام  �ت ة عدم  عا�ت الإ اص ذوى  حخ الئ�ش أكد 
�تهم  عا�ت �تهم وكذلك عدم �ته�ي�ئة �ب�ي�ئة معل مال�ئمة لإ ة اعا�ت ا�ئف املال�ئمة ملهارا�تهم ودر�ب �ت�يار الو�خ ا�خ

�تمع. اه املحب ب �بهم �ت  أداء وا�ب
خ

�بما �يمك�خهم م�

�ص  ◄ خ اض عدد الطل�بة �خ �ت �خ خ �تماىع أدى اإىل ا�خ ي ال�ب �ا�ئ �تمع الكو�ي�ت لدور ال�خ د�ي املحب عدم �ت�ت
 الآن 

خ
�ت�بارات لالل�تحاق، لك� ا�بلة وا�خ �خ املا�خ اكن ه�خاك م�ت امعة الكو�يت، �خ ب �تماع�ية �ب الخدمة ال�ب

ة �اردة. �ي�خ د أص�بحت و�خ �ت خ ، �خ
�بل�ي اض عدد امل�ت �خ خ ة ا�خ د �خ�ت�يحب ل �يو�ب

وم �بذلك  ◄ خ �ي�خ�بىعخ أن �ي�ت
�يص �خ ��ي حخ خ عىل �باكلور�يوس �بال�تسش

خ الاصل�ي
س�ي�ي خ ال�خ�خ

�ا�ئ�ي�ي �يام الئ�خ �ت
�ص.  ال ال�تحخ س�ت�ي أو دك�توراة �خ محب خ عىل ما�ب

الاصل�ي

معا�ي�ي  ◄ �بها  ر  �ت�توا�خ ل  ة ��يث  عا�ت الإ ذوى  اص  حخ الئ�ش دام  ل ل��تحخ ال�خ�ت وو�ا�ئل  امل�با�خ  �ته�ي�ئة  عدم 
.)PADA( ة عا�ت �ئون ذوى الإ دامها، �بما�خ ذلك اهل�ي�ئة العامة لسش  ا��تحخ

خ
�تا�ة ال�ت �تمك�خهم م� الإ

عل  ◄ ب ة مما �ي عا�ت  ذوي الإ
خ

�خ�يا لدم�ج الطالب م� ة ه�خد��يا و�ت�ت �ي مه�ي�ئ أن املدارس الكوم�ية مازالت عخ
ود  ل عدم و�ب ي �خ اصة �خ خ �خ

�ي اص املعا�ت حخ �ش الئ�ش خ �ت�ئ
ا م� و�خ  ال�عب �تط�ب�يق ��يا�ة الدم�ج �خ

خ
م�

ة. عا�ت اص ذوى الإ حخ درات الئ�ش ج معل�ية الدم�ج مما �يؤ�ش عىل مهارات و�ت حة أو �ت�ور ل�خ�تا�ئ رؤ�ية واصخ

وأخيرا فقد أسهم تحليل الوضع الراهن من خالل استخدام منهج التحليل 
األشخاص ذوى  توظيف  واقع  بصورة شاملة عن  امدادنا  الرباعى فى 
اإلعاقة فى دولة الكويت، وسيكون هذا التحليل أحد العناصر المرشدة 

فى تحديد التدخالت والتوجهات االستراتيجية  فى الجزء التالى: 



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 2021 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

�قكرن  اه�ي �لر�أ�يس�ية �ل�ق س�ق ل �ملسارت و�مل�ن �ي �إ وه�نا �نسش
�ية، وم�نها: ��ق�ي�ج عل�يها هذه �الس�ق

�يف �لد�مع : مسار �ل�قو�ن
ة ودمعهم للحصول عىل  عا�ق اص ذوي الإ حن وم �باإعداد الئسش هو �نظام �ي�ق
�ي ذوى   عن

ن
را�نهم م� دم امل�اواة مع أ�ق �يف عىل �ق اء �ن ال�قو�ن أو ال�ب�ق

اماك�ن�يات  مع  ا�ئف  الو�ن ة  ومطا�ب�ق  ، ي امله�ن ه�يل  ال�ق�ئ مل  و�ي�ش ة،  عا�ق الإ
 

ن
الل العمل، و�يمك� د�ي الدمع �ن ة، و�ق�ق عا�ق اص ذوى الإ حن درات الئسش و�ق

و�قدر�ي�بهم،  ة،  عا�ق الإ ذوى  اص  حن الئسش �يف  ل�قو�ن �نموذج  �نه  �ب�ئ ه  و��ن
ة دمع  عا�ق الإ ص ذوى  حن ال�ش �ي�قل�ق  اس�قدام�قهم، ��يث  اظ عىل  واحل�ن
امة  �ق �يعمل عىل اإعداده للعمل، ولإ �يف، �ن ي ال�قو�ن صا�ئ  ا�ن

ن
ردي م� �ن

ي أداء واإدارة مهام العمل. ات مع �ا�ب العمل، ودمعه �ن عال�ق
اص، ل  حن ي م�اعدة الئسش �يف الدامع �ن �يمة ال�قو�ن ج ال�بحوث �ق ز �ن�قا�ئ و�قعرن
ا�ئف  ، للحصول عىل الو�ن د�يات أك�ب هون �ق ن �يوا�ب س�يما أول�ئك الذ�ي
ا و��ن�يا  �نهحب الدامع  �يف  ال�قو�ن اح م�ار  ب و�ي�قطلب �ن اظ عل�يها،  واحل�ن
مع  الروا�بط  عىل  اظ  واحل�ن للدمع  م�نظمة  أسال�يب  مع  م�قماساك 

أ�حاب العمل.
�يف الدامع وم�نها: �ي اإىل �بعض �نماذج لل�قو�ن وه�نا �ن�ش

�ي�ق - ١ ��يث   ،)Individual Placement( ردى  ال�ن �يف  ال�قو�ن
 Business( قمىعي� ة �ن معل محب عا�ق ص ذوى الإ حن �يف ال�ش �قو�ن
�قدر�ي�به  و�ي�ق  �يال�قه،  صن و�ق�ن درا�قه  �ق �ي�ناسب   ،  )Community
مهارات  عىل  �يف،  ال�قو�ن ي  صا�ئ ا�ن �بل  �ق  

ن
م� العمل  ع  مو�ق �ن 

املهارات  م�نا  م�قصن �بالعمل،  ة  امل�قعل�ق وال�لوك�يات  ة  �ي�ن الو�ن
ة الالزمة،  ف املهارات وال�ش�ق �قماع�ية، و��يث �يك�ق�ب املو�ن ال�ب
العمل،  ماكن  �ن  معه  ده  �قوا�ب ن 

م� �يا  ب �قدر�ي ي  صا�ئ ال�ن لل  �ي�ق
ذوى  ف  للمو�ن ي  صا�ئ ال�ن  

ن
م� امل�با�ش  الدمع  ف  �ي�قو�ق و�ب�ي�نما 

ه�يل امله�ن  ل أن مؤس�ة ال�ق�ئ ف ، اإ ات املو�ن ة عىل ا��ق�يا�ب عا�ق الإ
العمل  �يف، ودمع  ال�قو�ن ي  صا�ئ أ�ن دم  �ق�ق وال�ق  العامة  أو  احلنا�ة 
�قدر�ي�به عىل املهام  عادة  �قظل م�قا�ة دا�ئما لصا�ب العمل لإ
�ي  ي ال�قعامل مع ال�لوك�يات الصع�بة، و�قو�ن د�يدة ، وامل�اعدة �ن احلب

�يه  مالء و�ا�ب العمل، واإعطاء ال�قو�ب ارات الدور�ية مع الرن الس�ق�ش
مالء. وال�قدر�يب للرن

الدمع - ٢ �ي  �قو�ن و�يع�ن    ،)  Self-Employment  ( ي  الذا�ق �يف  ال�قو�ن
 

ن
و�يمك� اص،  �ن معله  لدارة  ة  عا�ق الإ ذو  ص  حن ال�ش ه  �قا�ب

�ي الذى 
 

ن
ات محددة م� ص لد�يه ا��ق�يا�ب حن دام الدمع ه�نا مل�اعدة سش اس�قحن

د�يد. اظ عىل معله، ول�يس ل�بدء أو �قاس�يس معل �ب ل احل�ن أ�ب

دامها، - ٣  اس�قحن
ن

موعات �يمك� �يف الدامع للمحب ن ال�قو�ن
وه�ناك �نماذج م�

در  س �ق ة �ب�ن�ن عا�ق اص ذوى الإ حن �بل الئسش ن �ق
و�بة م�  ل �قكون مرعن

ن
ولك�

عة  الل مرا�ب  �ن
ن

ل�يه م� ردى الدامع، وهذا ما �قو�ل�نا اإ �يف ال�ن ال�قو�ن
ارب واملمارسات عىل الصع�يد الدوىل، كما أن هذه  ن ال�قحب

العد�يد م�
اص ذوى  حن عل لدم�ج الئسش �قاج اإىل �ب�ي�ئة معل مه�ي�ئة �بال�ن ال�نماذج �ق

موعات: �يف الدامع للمحب ن أم�شلة ال�قو�ن
ة، وم� عا�ق الإ

:)Enclave( موعة  �مل�ج
�يد عددهم  ن ة )ل �ي عا�ق اص ذوي الإ حن  الئسش

ن
ة م� �ي موعة �عن �ي�ق �قدر�يب محب

ع  ي مو�ق ن �ن
�ي �ي املعا�ق ن عن

�ي �ن ن املو�ن
اف عل�يها �ب�ي اص(، والإ�ش حن عىل 5 أسش

ي ��ناعة أو  ع معل وا�د �ن ي مو�ق ر�يق �ن اص ك�ن حن كة.  �يعمل الئسش معل ال�ش
 .)Business Community(قمع� معل محب

�يف، أو  ي ال�قو�ن صا�ئ �بل أ�ن ن �ق
اف والدمع م� �ي ال�قدر�يب الئوىلي والإ�ش �ي�ق �قو�ن

كة.  ل ال�ش ن دا�ن
�ي �ي املعا�ق  عن

ن
 زمال�ئه م�

ن
�ي الرىمس م� الدمع عن

دم  ة”، و�ي��قحن ر�ق موعة امل�ق�ن موعة �ي�ىم “املحب ي �نه�ج املحب ر �ن لك آ�ن ه�ناك سش
امعات واملطامع  ال احلندمات، عىل س�ب�يل امل�شال : احلب ي محب هذا ال�نموذج �ن
ل أن الك م�نهم  صلة ، اإ ة م�ن�ن �ي�ن ي و�ن ص �ن حن �نادق، ��يث �يعمل لك سش وال�ن
ة  موعة م�ن�ق�ش موعة. و�قكون املحب س املحب ر �ن اإ�ار �ن�ن  الئ�ن

ن
ذ الدمع م� �ن �ي�ئ

كة. اء ال�ش �يع أ�ن ي �ب �ن
 

ن
�هم، أو م� ة أ�ن�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ات الئسش �ق ه�يل اع�قمادا عىل �ن�ن �ي�ق ال�ق�ئ

ب أن �ي�ق�ي� أ�حاب الئمعال م�ناخ دامع لعمل  ب الل �ا�ب العمل. و�ي �ن
ة. عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

:)Mobile Work Crew( ل ر�يق �لعمل �مل�ق�ن�ق �ن
 

ن
�يد ع� ن ة ) ل �ي عا�ق اص ذوى الإ حن  الئسش

ن
�ي م� ر�يق العمل الصعن �يعمل �ن

اص  حن ا�ئف لالئسش لة �قعمل عىل �قول�يد الو�ن كة م��ق�ق اص(  ك�ش حن ست أسش
أو  ي  الئرا�ن ن 

�ق�ئم�ي أو  احلراسة  م�شل  احلندمات،  ال  محب �ن  ة  عا�ق الإ ذوى 
ل  ع دا�ن ي عدة موا�ق ر�يق �ن دمات ال�قصال call center، و�يعمل ال�ن �ن
�يعمل عىل  أن  �ي�ن�بىعن  الذى  �يف،  ال�قو�ن ي  صا�ئ أ�ن اف  اإ�ش ت  �قمع، �ق املحب

�قمع. اعل مع العمالء واملحب رص ال�قاكمل وال�ق�ن ر�يق �ب�ن درات ال�ن ن �ق �ي �قعرن

سي �مل�قاكمل: �يف �ل�ق�نا�ن مسار �ل�قو�ن
ص  حن صل ال�ش ي و�ي �ئ رن الل دوام اكمل أو �ب  �ن

ن
 هو العمل الذي �ي�ق م�

ر املع�قاد الذى  ار�نة مع الئ�ب ر أو أعىل �بامل�ق الله عىل احلد الئد�ن لالئ�ب  �ن
ن

م�
ن  ة، الذ�ي عا�ق �ي ذوى الإ ن عن

اص م� حن  �ا�ب العمل اإىل الئسش
ن

عه م� �ي�ق د�ن
ة،  وكذلك  ن ال�قدر�يب واحلن�ب

س امل��قوى م� س املهام، وعىل �ن�ن �يؤدون �ن�ن
ة مما�شلة، وذلك �ن �ب�ي�ئة  �ي�ن صل عل�يها زمال�ئه �ن و�ن ا�يا ال�ق �ي س املرن �ن�ن
رص  ر له �ن ة، و�قو�ن عا�ق �ي ذوى الإ ن عن

را�نه م� ن أ�ق
اعل م� ن ال�ق�ن

معل �قمك�نه م�
ة مما�شلة. �ي�ن را�نه �ن و�ن �ئة مع أ�ق م�قاك�ن

 Twin Track( دوج �ملسار �ملرن
�قكرن عىل:  Approach(، وذلك �ي

�ب�يكهم �بمؤس�ات 	  ة وأ�هم، و�ق�ش عا�ق اص ذوي الإ حن ه�يل الئسش اإعداد و�ق�ئ
الصح�ية  والرعا�ية  الدمع،  دمات  �ن اإىل  و�وهلم  ز  �يعرن �بما  �قمع  املحب
�قمك�ي�نهم  وكذلك  �قماع�ية،  ال�ب طة  والئ�ن�ش الع�يش،  وس�بل   ، وال�قعل�ي

س�ياس�يا.
�قمع�ية 	  واملحب وال�ب�ي�ئ�ية  الط�ب�يع�ية  رن  احلوا�ب اوز  ب و�ق د�يد  �ق العمل عىل 

ة  عا�ق اص ذوي الإ حن هها الئسش ي �يوا�ب ال�ق
املوارد  �ق�نم�ية  ذلك  ي  �ن �بما  اكء،  ال�ش مع  �بال�قعاون  درات  ال�ق �ق�نم�ية  اإن 

دوج.  ي امل�ار املرن ا�ن�ب �يق الك �ب وهري ل�قح�ق �ية، أمر �ب ال�ب�ش
اص  حن ه�يل الئسش ال �ق�ئ ي محب ط �ن �ق ا�ه ل�يس �ن ب دوج �ن د أ�ش�بت امل�ار املرن و�ق

هوم  ي �قط�ب�يق م�ن ا امل�ار امل�ق�بع �ن  هو أ�يصن
ن

�يف، ولك� ي ال�قو�ن ة �ن عا�ق ذوي الإ
موارد  أو  �قمع  املحب موارد  �ي��ق�شمر  الذي  �قمع،  املحب عىل  املر�قكرن  ه�يل  ال�ق�ئ
�يكون  ة ��ق  عا�ق الإ اص ذوي  حن لالئسش  

ن
الماك� واإ�قا�ة  ه�يل  �ق�ئ ي  اهل�ي�ئات �ن

. ن ر�ي دم امل�اواة مع الئ�ن �ية للعمل عىل �ق اهرن لد�يهم �ب

 Participatory( ارىك �ل�نه�ج �ل�قسش
:)Approach

ي  ص لد�يه مصلحة �ن حن هو ال�نه�ج الذي �يع�قمد عىل الس�قماع  للك سش
، ��يث �ي�ق  ن الل مم�شل ع�نه دون �قم�ي�ي  �ن

ن
ص�يًا أو م� حن الت، اإما سش ال�قد�ن

�قمع  ، أو م�ؤوىلي املحب ن
�ي �ن ة الئ�راف املع�ن�ية سواء مو�ن �يه الدعوة لاك�ن �قو�ب

، عىل  ن
اص املع�ن�ي�ي حن  الئسش

ن
هم م� �ي ،  اإىل عن ن

ن امله�قم�ي
املحىل، أو املوا��ن�ي

أو  رد  �ن أي   
ن

�يه�يم� وأل  امها،  وا��ق م�يع  احلب اركة  �بم�ش ��يب  ال�ق �ي�ق  أن 
عر أ�د  ة، وذلك ��ق ل �ي�ش �ش هة �نظر وا�دة ع�ند امل�نا�ق موعة ، أو و�ب محب
اص  حن الئسش �بعض  ه�ناك  أن   

ن
م� الرمعن  عىل  ام،  ال��ق وعدم  �بالس�ق�بعاد 

 
ن

رق الك�ش�ي م� عورهم أن الئمر �ي��قعن ة سش اركة �ن�ق�يحب ي امل�ش �بون �ن عن د ل �ي �ق
ت، أو أ�نهم ل �يم�قلكون املهارات الالزمة.  الو�ق

ي  ال�ق اكر  الئ�ن عىل  ة  �ق للموا�ن لكي  سش اإ�ار  اإىل  ارىكي  ال�ق�ش ال�نه�ج  �ي�قحول  د  و�ق
�بعض  آراء  اإىل  �يل الس�قماع  صن �ق�ن �يه  �ن �ي�ق  اإ�ار  اإىل  أو  ا،  عها م��ب�ق �ق و�ن

. ارىكي هوم ال�نه�ج ال�ق�ش �د م�ن ن مما �ي�ن ر�ي  الآ�ن
ن

اص ع� حن الئسش
سؤال  ط  �ق �ن �قع�ن  ل  اركة  امل�ش أن  عىل  ك�يد  ال�ق�ئ �بماكن  الئهم�ية   

ن
وم�

اراء   
ن

م� �قصن أن   
ن

ولك� الت،  ال�قد�ن �يذ  �ق�ن�ن �بل  �ق أرا�ئهم  ن 
ع� اص  حن الئسش

ط�يط. ي معل�ية ال�قحن ن �ن
ارك�ي امل�ش

ة  هات �نظر اك�ن ي هو ال�نه�ج الذي �ي��قوعب و�ب �ي�ق ارىكي احل�ق اإن ال�نه�ج ال�ق�ش
لك  �ب�ش الئراء  ة  الل عرض اك�ن  �ن

ن
كة وذلك م� �ق ل�ب�ناء رؤ�ية م�ش الئ�راف 

�يدرك ان للك  الذي  ال�نه�ج  امل�ق�بادل، وهو  ام   ال��ق
ن

اإ�ار م� ي  ئ �ن م�قاك�ن
�قرص ذلك  �يام �بها دون أن �ي�ق  ال�ق

ن
عال ومهارة �يمك� ارك دور �ن ص م�ش حن سش

. ن
صص�ي عىل امل�قحن

سادسا: التدخالت 
والتوجهات 

االستراتيجية
 Model of Intervention
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   : ارىكي ا�ج�يات �ل�نه�ج �ل�قسش ج �ي �إ
ل  - و�ية لل�قد�ن اعدة �ق ي �ق عور �بامللك�ية، و�ق�ب�ن  ال�ش

ن
ز م� اركة �قعرن أن امل�ش

ط�يط  ال�قحن ن 
أ م� رن �ي�قحب ًءا ل  رن اص �ب حن الئسش اإذا اكن  �ن �قمع،  املحب ي  �ن

علون  الت ��يث س�ي�ن �يذ ال�قد�ن ي �ق�ن�ن س�يص�ب� لد�يهم مصلحة �ن
اعل  ن �قعاون و�ق�ن

م� اح معلهم، كما س�نصن ب ي وسعهم لرؤ�ية �ن ما �ن
 ال�بدا�ية.

ن
اكها م� ة ال�راف املع�ن�ية اإذا ما �ق اإ�ش اك�ن

�بل  - �ق  
ن

م� ط�يط  ال�قحن �ي�ق  ��يث  ل:  ال�قد�ن �ية  مصدا�ق  
ن

م� �يصن
�ب�ئن  اص  حن الئسش ة  معر�ن �ن �قمع.  املحب ا�ئ  �ش �يع  �ب �قم�شل  موعة  محب
ا�قهم لد�يهم دور  �ب هة �نظرهم و�ن س و�ب ن لد�يهم �ن�ن را�نهم الذ�ي أ�ق
ون أن مصاحلهم  �ن �ق علهم �ي�ن ب الت، �ي ي �دوث ال�قد�ن أسا�ي �ن

ذها �ن الع�ق�بار. د �ق أ�ن �ق
اكر  - وأ�ن �نظر  هات  لو�ب الو�ول  �ي�ق�ي�  اركة  امل�ش اعدة  �ق �قوس�يع 

م�قعددة.
�قمع عىل مدى  - ن املحب

��ي ي �ق ، وامل�اعدة �ن ن
ارك�ي ل مهارات امل�ش ��ق

�قماعات،  ال�ب د  ع�ق �ية  ك�ي�ن اص  حن الئسش �قعل�ي  الل  �ن  
ن

م� الطو�يل، 
طط العمل، �بما �ي�ب�ن  ع �ن ل�يل ال�ب�يا�نات، وو�ن اش، و�ق واإدارة ال�ن�ق

د�يدة. �قمع�ية �ب �يادات محب �ق
ل، مما  - �قمع املع�ن�ية �بال�قد�ن ن أ�راف املحب

د�يدة �ب�ي ات �ب �ب�ناء عال�ق
�قمع�ية. رن املحب الت وك� احلوا�ب ن ال�قد�ن �ي �ي�اعد �قعرن

ع  - �قمع، و�بال�قاىلي و�ن ي املحب اص �ن حن �يع الئسش ام أراء �ب � م�بدأ ا��ق �ي
عور  سش اإىل  �يؤدى  مما  اكئساس،  و�قمك�ي�نه  �قمع  املحب اركة  م�ش مع�يار 
ون عىل  �ب �نهم محب �قمع كلك - �ب�ئ هات - واملحب ة امل�نظمات واحلب اك�ن

ا�ق�باعه.
ات  - ة ال��ق�يا�ب د�يد اك�ن  �ق

ن
م� هات ال�نظر �يصن ة الآراء وو�ب ول اك�ن مسش

�قها، مما  الت ومعاحلب ن �بال�قد�ن �ي �ش اص امل�ق�ئ حن م�يع الئسش وات حلب حب وال�ن
صودة. �ي امل�ق طاء عن  الئ�ن

ن
لل م� �ي�ق

ي  ة ال�ق �بالطر�ي�ق الت  ال�قد�ن �يذ  �ق�ن�ن ن 
م� ارىكي �يصن ال�ق�ش ال�نه�ج  اإن  ا، �ن �ي وأ�ن

 
ن

م� درًا  �ق و�قم�نحهم  ا�قهم،  �ب و�ن اكرهم  أ�ن در  و�ق�ق م�يع،  احلب ذاكء  م  �ق �ق
ة،  �ئات امل��قهد�ن ا�ة ال�ن �قمع، و�ن ن املحب

الل �قمك�ي  �ن
ن

ال��يطرة م�
ي  وال�ق اركة،  امل�ش م��قو�يات   

ن
م� موعة  محب عىل  ال�قاىلي  ء  رن احلب �قوي 

و�ي
اركة. هوم امل�ش �يق م�ن �ق مان �ق ل لصن �ي�نص� �با�ق�باع أ�دها عىل ال�ق

   : ارىكي مس�قو�يات �ل�نه�ج �ل�قسش
ط  عن و�ن مول�ية،  وال�ش اءة  الك�ن ع�نا�  عىل  ارىكي  ال�ق�ش ال�نه�ج  معل�ية  �قع�قمد 
و��ب�يعة   ، ن

ارك�ي امل�ش ات  �ب و�ن ومهارات  �قمع،  املحب ات  وا��ق�يا�ب ت،  الو�ق
ي اإدارة هذه العمل�ية،  ل، ولكها عوامل �ق�اعد �ن ال�قد�ن

 الئد�ن اإىل الئعىل، 
ن

، مر�ق�بة م� ارىكي هوم ال�ق�ش �يما �يىلي عرض مل��قو�يات امل�ن و�ن
: وىهي

اإعالم  - هو  �به  �يام  ال�ق �يمك�نك  ما  ل  أ�ق  :)Information( �بار  �ن الإ
طط هلم. اص �بما هو محن حن الئسش

�يارات  - احلن  
ن

د�ي عدد م� �ق�ق الل   �ن
ن

)Consultation(: م� اور  ال�ق�ش
. ن

ارك�ي عل امل�ش والس�قماع اإىل ردود �ن
ن  - ر�ي الآ�ن �يع  حب �ق�ش �يمك�نك   :)Deciding together( رار  ال�ق اذ  ن ا�ق

د�يد  �ق ي  �ن اركة  وامل�ش �ية،  ا�ن �ن الإ والآراء  اكر  الئ�ن �ب�بعض  امل�اهمة  عىل 
دما. ي �ق ل الطرق للمىصن صن أ�ن

اركة  - �يذ )Acting together(: و�قع�قمد هذه املر�لة عىل م�ش ال�ق�ن�ن
رار. اذ ال�ق ن ط �ن ا�ق �ق �يذ، ول�يس �ن اص �ن ال�ق�ن�ن حن �يع الئسش �ب

ي  د �يكون م�ناس�بًا �ن  هذه امل��قو�يات �ق
ن

ارة اإىل أن لك م� سش در الإ ب وه�نا �ق
ط ع�ند  �ق ن أ�نه �ن

ة، عىل الرمعن م� �قل�ن موعات محن ة، أو مع محب �قل�ن روف محن �ن
ا ملا س�بق ع�ند �ب�ناء  �ي�ق �ق لك اكمل. و�ق عل�ية �ب�ش اركة ال�ن رار، �ق�بدأ امل�ش اذ ال�ق ن ا�ق
�ية  ا�ق�يحب �بعرض الس�ق اري  الس�ق�ش وم  امل س�ي�ق ال�ش �يف  ال�قو�ن �ية  ا�ق�يحب اس�ق
�ب رؤ�ي�قهم، عىل أن �ي�ق�بع ذلك  ها �ب ن ل�قطو�ي

ارك�ي طة العمل عىل امل�ش و�ن
ة  �ش �ية، وم�نا�ق ا�ق�يحب �بالس�ق ة  �ق املر�ن الئول  العام  طة معل  ي �ن ا �ن ا�يصن ال�نه�ج 
�يذ.  ي ال�ق�ن�ن اركة �ن �يق امل�ش �ق مان �ق طاع لصن د�يد الئدوار و�قوز�يعها عىل لك �ق �ق
اص ذوي  حن �ية عىل الس�قماع اىل اراء السش ا�ق�يحب كما اع�قمد �ب�ناء هذه الس�ق
ي ار�قكرن  �ي ال�ق  أهم ال�ق

ن
اكة م� �يمة ال�ش ان �ق ا �ن �ي . وأ�ن ن

صص�ي ة وامل�قحن العا�ق
�ية. ا�ق�يحب عل�يها �ب�ناء هذه الس�ق

ي �ملس�قمر  �ي�ن )Continuous Professional �نه�ج �ل�قطو�ي �لو�ن
:)Development

الئدوار  لئداء  املطلو�بة  واملهارات  املعارف  �ق�نم�ية  �ي��قهدف  �نه�ج  هو 
�ية  �ي�ن الو�ن احل�ياة  ي  �ن أسا�ي  واس�ق�شمار  م��قمر،  ام  ن ال�ق هو  �ن ة،  �قل�ن املحن
دوة  �يد أن �قم�شل �ق ود مؤس�ة را�ئدة و�ق اعف أهم�ي�قه �ن �ال و�ب و�ق�قصن
اإىل  ن 

العامل�ي �يع  �ب �قاج 
�ي ��يث  وال�ق�نم�ية،  �بال�قعلم  ام  ن الل�ق �ن  ها  �ي لعن

مل  و�ق�ش عالة.  ال�ن املمارسة  �قط�ب�يق  ل  أ�ب  
ن

م� ملهارا�قهم  م��قمر  �قطو�ي 
عة  �يا املعلومات واملرا�ب دارة وال�قعل�ي وال�قدر�يب و�قك�نولو�ب هذه املهارات الإ

ها. �ي ر�يق وعن وال�قصالت و�ب�ناء ال�ن

ي �ملس�قمر  �ي�ن و��أد �ل�قطو�ي �لو�ن �ن
ص ◄ حن أول: �بال�ن��بة لل�ش

ا  - الر�ن وز�يادة  �ية،  �ي�ن الو�ن رص  ال�ن عىل  واحلصول  الئداء،  ن 
��ي �ق

 . �ي�ن الو�ن
ص  - حن ال�ش �يؤهل  مما  �ية  واملصدا�ق �بالذات  عور  وال�ش ة  ال�ش�ق ن 

م� ز  �يعرن
 . مل�ؤول�يات أك�ب

د�يدة،  - احلب ال�قحد�يات  هة  موا�ب ي  �ن اإ�بداًعا  أك�ش  ص  حن ال�ش �يص�ب�  أن 
الل ال�قحد�يث   �ن

ن
�ي�ي م� ال�قعن ي مع  ا�ب ب اإ�ي لك  لم �ب�ش �ق ال�ق�ئ ادرا عىل  و�ق

ه ومهارا�قه. امل��قمر ملعار�ن
ة. - ة واحلن�ب ي املعر�ن وة �ن حب د�يد ال�ن رد عىل �ق درة ال�ن �ق

�شا�ن�يا : �بال�ن��بة للمؤس�ة  ◄
عل، وال�نظر�ية  - الل ر�بط ال�قعلم �بال�ن  �ن

ن
ن م�

�ي �ن �قعظ�ي اإماك�نات املو�ن
درات  ن �ن �قطا�بق م��قوى مهارات و�ق �ي ة املد�ي ز �ش�ق �باملمارسة. مما �يعرن
از املهام  ب �يهم مع م�قطل�بات العمل امل�قطورة، و�ي�اعد عىل اإ�ن �ن مو�ن

ا�ب�ية للمؤس�ة. ب ل و�يعط� مسعة و�ورة اإ�ي صن لك أ�ن �ب�ش
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ي �ملس�قمر: �ي�ن  معل�ية �ل�قطو�ي �لو�ن
ي ل�ي�ت معل�ية �شا�ب�قة، �بل معل�ية �قعل�ي و�قطو�ي م��قمرة. �ي�ن اإن معل�ية ال�قطو�ي الو�ن

د�يد الطرق للو�ول هلذه  ها �ش �ق �ي�ق �ق د�يد الئهداف املراد �ق الل �ق  �ن
ن

ص�ية )Personal Development Plan(، م� حن طة �قطو�ي سش و�ق�بدأ �باإعداد �ن
الئهداف

: ي �لرمس �ل�قالي � �ن ي هذه �لعمل�ية، كما هو موصن طو�ت هامة �ن س حن وه�ناك �ن

�ي�ي الذات  ◄ أول: �ق�ق
�ي�ي مر�ق�بط �ب�نظام  مالء، أو �ق�ق ن أو أ�حاب العمل، أو الرؤساء، أو الرن

صص�ي الل م�قحن  �ن
ن

�ي�ي م� ص لئدا�ئه أو �ق�ق حن �ي�ي ال�ش الل �ق�ق  �ن
ن

�ي�ي الذات و�ي�ق ذلك م� �ق�ق
 هذه العمل�ية أر�بعة مرا�ل: 

ن
م� ، و�ق�قصن ي �ي�ن ي الو�ن �ق العمل كمطلب لل�ق

-  . �ي�ي ة واملهارة والئداء املر�ق�بط �بال�قعن  ��يث م��قوى املعر�ن
ن

ب أن �يكون م� ب ن �ي ص أ�ي حن در ال�ش �ي�ق
�ي�ي املطلوب.  - ل ال�قعن  أ�ب

ن
�يام �به �ال�يا م� �قه أو ما �ي��قط�يع ال�ق ص معر�ن حن در ال�ش �ي�ق

عله �ال�يا.  - ه و�ي�ن عله، وما �يعر�ن �قه و�ن ب معر�ن ب ن ما �ي
ن �ب�ي د�ي ال�ق�با�ي �ق�ق

-  . ن د�ي ال�ق�با�ي ن �ق�ق
لق ال�نا�بع م� هة م��قوى ال�ق موا�ب

ص�ية  ◄ حن طة �قطو�ي سش �شا�ن�يا: �ن
�ي�ي  ي ل�ق�ق ا�ق�ي�ب ط�يط الس�ق ة ال�قحن دام �ر�ي�ق  اس�قحن

ن
ة محددة، و �يمك� �ق دد أهداف ال�قعلم الئساس�ية ل�ن ا�ئ عىل العمل، و�ق �ق��ق�ند هذه احلنطة عىل ال�قعلم ال�ق

�يق ذلك اهلدف،  �ية ل�قح�ق ار�ب ل�ية واحلن راءات، والعوامل الدا�ن  �ش الإ�ب
ن

د�يد اهلدف، وم�  �ق
ن

م� رص وال�قحد�يات )SWOT(، و�ق�قصن عف وال�ن وة والصن اط ال�ق �ن�ق
ورة ل�قطو�ي احلنطة. د�ي امل�ش ن �يمك�نهم �ق�ق مالء الذ�ي د�يد الرن ع واملعلومات، و�ق  ال�الع عىل املرا�ب

ن
ال ع� صن واملوارد والدورات ال�قدر�ي�ب�ية. �ن

�يذ ◄ �شال�شا: ال�ق�ن�ن
موعات العمل  ي محب اركة �ن مالء، وامل�ش �ي الرمس�ية مع الرن ة عن �ش اث، وامل�نا�ق راء الئ�ب راءات، أو اإ�ب �ية، و�ق �ي�ن الل احلصول عىل مؤهالت و�ن  �ن

ن
�يذ احلنطة م� �ق�ن�ن

�يه وامل�قا�بعة. ور ال�قدر�ي�بات، وال�قو�ب �ية، و�صن �ي�ن الو�ن

را�بعا: ال�قو�ش�يق ◄
�يق ومحدث  ل د�ق اظ عىل سحب �يذ، واحل�ن ط�يط وال�ق�ن�ن ي الدا�ئ لل�قحن �ي�ي امل�نه�ب اء�قها، وال�ق�ق  ك�ن

ن
كد م� ي امل��قمر لل�ق�ئ �ي�ن طة ال�قطو�ي الو�ن أ�ن�ش �قو�ش�يق  ب  ب �ي

ي  ي املا�ن ك�ي �ن ال�ق�ن �بل. �ن ي للعام امل�ق �ي�ن  أهداف ال�قطو�ي الو�ن
ن

�يد م� ع املرن ي ال��نة، وو�ن ل �ن عة مرة وا�دة عىل الئ�ق راء مرا�ب ي اإ�ب لك م��قمر. كما �ي�ن�بىعن �ب�ش
�ياس. �ية وأسهل لل�ق عل ال�قطو�ي أك�ش م�نهحب ب ة �ي �بل �بهذه الطر�ي�ق ط�يط للم��ق�ق وال�قحن

�ي�ي  ◄ ام�ا: ال�ق�ق �ن
 

ن
�يذ ما �قعلم�قه، وك�يف س�ي�قح�� ي �ق�ن�ن ي الع�ق�بار؟ هل �يمك�ن�ن ذة �ن ي مؤا�ن ا�ق الل أس�ئلة مح�قملة م�شل: “هل اك�نت �ا�ب  �ن

ن
طة م� وا�ئد أي أ�ن�ش �ي�ي �ن ب �ق�ق ب �ي

�بل؟” ن �ق
عله م� دوري �ن  �بم�ق

ن
عل الآن ومل �يك� ي أن أ�ن دام ما �ق �قعلمه. “ماذا �يمك�ن�ن �ية اس�قحن  املهم ك�ي�ن

ن
م� ؟”، �ن عل لدمع �قعلىمي  أن أ�ن

ن
؟ ماذا �يمك� معىلي

�ي�ن �ملس�قمر  ة �ل�قعلم �ن �ل�قطو�ي �لو�ن �ر�ي�ق
 small group ( ة �ي موعة �عن اعل محب �يه )self-directed curriculums (، �ق�ن ا�بطة ؛ وىه : م�ناه�ج ذا�ق�ية ال�قو�ب دم �شال�شة أ�نظمة م�ق ح اس�قحن �ق �ي�ق
�ي  عن امل��قمر  ال�قعل�ي  الرمس�ية، و�رق  ل�يد�ية  ال�ق�ق ام�ج  ال�ب  

ن
�قط�ب�يق م� ن 

و�يمك�  ،)  organizational learning( ال�ق�نظ�يىمي وال�قعلم   ،)interaction
 هذه الئ�نظمة.

ن
الرىمسي �ن لك م�

ل  ◄  أ�ب
ن

ة اإىل ال�قعلم م� ص�ية للحا�ب حن د�ي امل��قو�يات ال�ش هم و�ق�ق و �ن ه �ن ي املر�لة الئوىل �ي�ق ال�قو�ب �ن ن �شالث مرا�ل: �ن
م� �يه �ق�قصن امل�ناه�ج ذا�ق�ية ال�قو�ب

د�يدة هو احلنطوة ال�شا�ن�ية، و�شال�شًا ،  درات واملهارات احلب اإن �قعلم ال�ق ، �ن  �ش
ن

ص�ية(. وم� حن طة ال�قطو�ي ال�ش ي   و �ن �ي�ي الذا�ق ي املمارسة )ال�ق�ق �ي�ي �ن �ق�ب�ن ال�قعن
�يذ وال�قو�ش�يق(. ي املمارسة )ال�ق�ن�ن �ي�ي �ن د�يدة لإ�داث ال�قعن �قك�ي�يف املعارف واملهارات احلب

�ي�ي املمارسة. ◄ وات، و�قعن حب د�يد ال�ن ن عىل �ق ادر�ي ة ، ��يث �ي��قط�يع املمارسون �ق �ي موعة �عن ران �ن محب اعل الئ�ق �ق�ن
راد عىل ال�قعلم امل��قمر، كما  ◄ دم، وأن �ق�اعدالئ�ن �ي�ي �ن ال�ب�ي�ئة ال�ق�نظ�يم�ية وم�ناخ العمل أن �ق�ق�ق الل ال�قعن  �ن

ن
ال�قعلم ال�ق�نظ�يىم : �ق��قط�يع املؤس�ة م�

راد ذوي الصلة  أ�يا   املؤس�ات والئ�ن
ن

ها م� �ي ن عن
و�ية الروا�بط �ب�ي�نها و�ب�ي لها، و�ق�ق الل دمع ال�قعاون دا�ن  �ن

ن
�قمع م�  ماك�ن�قها �ن املحب

ن
ز املؤس�ة م� �قعرن

ي املمارسة. ات �ن �ي�ي اهلدف هو اإ�داث �قعن ة �ن ما اك�نت الطر�ي�ق

�يف  رة ل�قط�ب�يق م�بدأ ال�قو�ن �قمعة أو م�ن�ن د اس�قعا�نت �بهذه امل�ارات وال�نُُه�ج محب ارب الدول�ية والعر�ب�ية الرا�ئدة �ق ن ال�قحب
ارة اإىل أن العد�يد م� سش در الإ ب �ق

�يف، وم�نها  هم �ن ال�قو�ن ه�يلهم لدمع دمحب ة اإىل �قدر�ي�بهم و�ق�ئ ا�ن ة اإ�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ل العمل ل�قكون دامعة لالئسش امل، و�قه�ي�ئة ال�ب�ي�ئة املح�يطة دا�ن ال�ش
م ٢(.   ق ر�ق �ئة )مر�ن رن كة �ب�ندة لل�قحب دراسة �الة �ش

ا  �ق اد �به،  والع�قماد عىل وا�د أو اك�ش م�نها و�ن سش  الس�ق
ن

ها �ن املمارسات الرا�ئدة ك�نموذج �يمك� �ي�ن �ية �قو�ن ة، وك�ي�ن و�بعد اس�قعراض امل�ارات وال�نُُه�ج ال�ا�ب�ق
الل   �ن

ن
 الر�قاكز عل�يها  م�

ن
�ي ال�ق �يمك� �ي� امل�بادئ وال�ق �ية، مع �قو�ن ا�ق�يحب �بط هذه امل�ارات وال�نه�ج �بالئهداف الس�ق وم �ب ، س�ن�ق

ن
ع الراه� ل�قحل�يل الو�ن

لك ال�قاىل:   ال�ش
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المسارات و 
النهج واألهداف
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األهداف االستراتيجية

رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
ول اإىل سوق العمل - ة �باملعلومات واملهارات الالزمة للد�ن عا�ق اص ذوى الإ حن دمع الئسش
د�ي الدمع وامل�ا�ندة  - ن �ق�ق

ة �ن �ب�ي�ئة العمل �بما �يمك�نهم مم� عا�ق اص ذوى الإ حن اكء لالئسش ة ال�ش ل مهارات اك�ن الل ��ق  �ن
ن

�ي م�ناخ معل دامع ومال�ئ م� �قو�ن
هلم.

وى العاملة، ود�يوان  - ة، وه�ي�ئة ال�ق عا�ق �ئون الإ ة )اهل�ي�ئة العامة ل�ش عا�ق اص ذوى الإ حن �يف السش ن �قو�ن
�يادات احلكوم�ية امل�ؤولة ع� درات ال�ق �قطو�ي �ق

احلندمة املد�ن�ية(. 

طة:  ◄ �ال�نسش
را�نهم، �بما �ن ذلك ال�قدر�يب  - دم امل�اواة مع أ�ق �يف عىل �ق �ة �ن ال�قو�ن ن امل�نا�ن

ل مهارا�قهم �بما �يمك�نهم م� ة، و��ق عا�ق اص ذوى الإ حن �قدر�يب الئسش
عىل رأس العمل. 

د�ي الدمع الاك�ن هلم �ن أداء مهامهم  - ن �ق�ق
ن �بما �يمك�نهم م� �ي ن امل�با�ش �ي مالء واملد�ي ة �ن �ب�ي�ئة العمل، م�شل الرن عا�ق اص ذوى الإ حن اكء لالئسش �قدر�يب ال�ش

�ية.  �ي�ن الو�ن
ادة  - ه�يل�ية امل�ناس�بة هلم، وذلك لالس�ق�ن ام�ج ال�قدر�ي�ب�ية وال�ق�ئ د�يد ال�ب �يف، �بهدف �ق �بة ال�قو�ن ه�يل ومرا�ق ن �باإدارة ال�ق�ئ

�ي �ن درات احلال�ية للمو�ن �ي�ي ال�ق �ق�ق
�ي�ي وامل�قا�بعة. �يف، وال�ق�ق ن ال�قو�ن

ماك� ة �ب�ئ اص ذوى العا�ق حن ا�قهم �ن �قو��يل الئسش �ب  �ن
ن

م�

الهدف االستراتيجي
)١(

ة للدم�ج �خ �وق العمل، وكذلك اإعداد �ب�ي�ئة العمل �بما  عا�ت اص ذوى الإ حخ درات، ومهارات الئ�ش �ب�خاء �ت
�ية. �ي�خ  أداء مهامهم الو�خ

خ
�يمك�خهم م�

رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
�ية. - �ي�ن  أداء مهامهم الو�ن

ن
ة م� عا�ق اص ذوى الإ حن  الئسش

ن
�ق�ي�بات ال�ق �قمك� ات وال�ق �ي ال�ق�ي��ي الل �قو�ن  �ن

ن
�قه�ي�ئة �ب�ي�ئة العمل م�

م١(.  - ق ر�ق ل اهل�ي�ئة ) مر�ن امل دا�ن �يف ال�ش ا لل�قو�ن �يف ل�قكون مركرن �بة ال�قو�ن ه�يل ومرا�ق �قطو�ي اإدارة ال�ق�ئ
ا�بل لل�قط�ب�يق. - �يار م�قاح، و�ق ة كحن اص ذوى العا�ق حن �يف الذا�ق لالئسش دمع ال�قو�ن

طة:  ◄ �ال�نسش
�يف �باهل�ي�ئة �بما �ي�قال�ئ مع املمارسات الدول�ية الرا�ئدة  . - �بة ال�قو�ن ه�يل ومرا�ق �بل اإدارة ال�ق�ئ ن �ق

دمة �ال�يا م� �يف وامل�قا�بعة امل��قحن �قطو�ي معا�ي�ي ال�قو�ن
الل�ية وأداء مهامه  - �باس�ق�ق الع�يش   

ن
ة م� عا�ق الإ ص ذوى  حن ال�ش  

ن
�قمك� ال�ق  ة والوسا�ئل واملع�ي�نات  هرن الئ�ب �ي  �قو�ن املع�ن�ية �ن  الئ�راف  ال�قعاون مع 

را�نه. دم امل�اواة مع أ�ق �ية عىل �ق �ي�ن الو�ن
را�نهم عىل الس�قمرار �ن العمل. - رن أ�ق �ن ة �بما �ي عا�ق اص ذوى الإ حن  الئسش

ن
حة م� وء عىل ال�نماذج ال�نا�ب اء الصن ل�ق اإ

الهدف االستراتيجي
)٢(

دم  رص ال�ت�ت ان �خ اء �خ العمل، و�خ ه لل�ب�ت خ �ي �خ �يف، و�ت ة �خ ال�تو�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ اركة الئ�ش ز�يادة مسش
�ي�خ هلم.  الو�خ
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رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
طط  - ع �ن  املوارد امل�قا�ة، وو�ن

ن
ادة م� ات ل�قعظ�ي الس�ق�ن ن ال�قعاون، و�ق�بادل املعلومات واحلن�ب �ي هات املع�ن�ية ل�قعرن ن مم�شىل احلب

�ية م� �نة �ق�ن��ي�ق اء حلب اإ�ن�ش
�يذها.  معل م�قاكملة، وم�قا�بعة �ق�ن�ن

طة:  ◄ �ال�نسش
هات  -  احلب

ن
هة م� د�يد دور لك �ب ا�نو�ن�ية واملؤس��ية امل�قا�ة، مع �ق �ية وال�ر ال�ق ا�ق�يحب ق الس�ق �يق الئهداف املحددة و�ن ارك�ية ل�قح�ق طة معل �ق�ش ع �ن و�ن

املع�ن�ية . 
دم املحرز.  - ن ال�ق�ق

�ية ع� �نة ال�ق�ن��ي�ق ر�ي للحب دم �ق�ق �يذ دورها �ن احلنطة و�ي�ق هة �ي�قا�بع �ق�ن�ن  لك �ب
ن

�ق�يار م�ن�ق م� ا�ن
احلكوم�ية  - هات  احلب ة  اك�ن  

ن
م� امل�قا�ة  دار�ية  أوالإ �ن�ية  ال�ن أو  املال�ية  سواء   ،  )  Community Resource Mapping ( للموارد  ر�يطة  �ن اإعداد 
ادة م�نها . �يا �ب�ي�نها ل�قعظ�ي الس�ق�ن ل ال�ق�ن��يق �ن  أ�ب

ن
ة، م� عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش �قمع املد�ن لدمع �قو�ن والدول�ية، واملحب

الهدف االستراتيجي
)3(

ة. عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش هات املع�خ�ية �ب�تو�خ خ الب
خ ال�تعاون وال�ت�خس�يق �ب�ي �ي �تعرخ

رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
رن املاد�ية واملع�نو�ية. - د�ي احلوا�ن ع الوع و�ق�ق الل ر�ن  �ن

ن
ة م� عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش �ث أ�حاب الئمعال عىل �قو�ن

ة ،  - عا�ق اص ذوى الإ حن �يف السش ل املمارسات �ن �قو�ن صن اركة أ�ن م�ش
�يف، ��يث  - ة لل�قو�ن �قل�ن طاعات املحن ات ال�ق  أ�حاب العمل للحصول عىل رؤاهم �ول ا��ق�يا�ب

ن
موعة م�ق�نوعة م� اكة مع محب ي �ش ول �ن لد�ن

ن 
وة �ب�ي حب ة ال�ن  العمل وأ�حاب العمل ، مما �ي�اعد �ن معاحلب

ن
ن ع�

 ال�با��ش�ي
ن

�يف الذي �ي�ق �قصم�يمه للك م� ي �قطو�ي دمع ال�قو�ن س�ي�هم ذلك �ن
ا�ئف امل�قا�ة. املهارات والو�ن

طة:  ◄ �ال�نسش
ورة للحكومة �ول  - د�ي امل�ش �نة �ب�ق�ق وم هذه اللحب ة، س�ق�ق عا�ق �ئون ذوى الإ �ئاسة مد�ي اهل�ي�ئة العامة ل�ش  أ�حاب الئمعال �ب

ن
�نة عل�يا م� ك�يل حلب �ق�ش

�يف  ل�قو�ن رى  الئ�ن �ية  الر�ب �ي  عن واملؤس�ات  اكت  ال�ش �ث  وكذلك  �يف،  ال�قو�ن �ن  ة  عا�ق الإ ذوي  اص  حن الئسش  
ن

م� �يد  املرن لدم�ج  امل�ب�قكرة  الطرق 
اص  حن �يف السش ا�ب�ية، وممارسات را�ئدة  �ق�هم �ن �ث أ�حاب العمل عىل �قو�ن ب د�ي �نماذج ا�ي ااكت، و�ق�ق الل �ب�ناء ال�ش  �ن

ن
ة م� عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

ة.  عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ام�ج دمع �قو�ن د�يدة ل�قمو�يل �ب �ية الو�ول اإىل موارد �ب ة،  و�رح الئراء �ول ك�ي�ن عا�ق ذوى الإ
دمها هلم  -  أن �ق�ق

ن
 الم�ق�يازات ال�ق �يمك�

ن
ها م� �ي ا�ئب وعن ة �ق�قعلق �بالرصن عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ن ل�قو�ن

رن لئ�حاب العمل الدامع�ي د�ي �وا�ن �ق�ق
الل  حن مع�يات الهل�ية، �ن ام�ج املمولة �بواسطة احلب الل أ�د ال�ب  �ن

ن
هم م� �ي�ن ن �ي�ق �قو�ن ة الذ�ي عا�ق اص ذوى الإ حن ع روا�قب الئسش ن د�ن

الدولة، ��يث �يمك�
�يا  ب �يد �صة �ا�ب العمل �قدر�ي ن ك�ب ، و�ق ء الئ رن �نام�ج احلب ف �ب�ي�نما �ي�قحمل ال�ب ن الرا�قب للمو�ن

ء م� رن ع �ب العام الئول �ي�بدأ �ا�ب العمل �ن د�ن
مل �ا�ب  ، و�ق �نام�ج �ي�ن�قىه العام �با�ن�حاب ال�ب �يث  ف، �ب ار�ي أداء املو�ن ق �ق�ق ، وذلك و�ن �نام�ج ص احلصة ال�ق �ي�قحملها ال�ب �ق�نا�ق ا�بل  �ن م�ق

ة اكمال .  عا�ق ص ذوى الإ حن العمل ملر�قب ال�ش
ا�ئهم �ن العمل.  - ة  أو �ب�ق عا�ق اص ذوي الإ حن �يف الئسش �ئن الدمع امل�قاح ل�ق�ه�يل �قو�ن �ن�ش املعلومات لئ�حاب العمل �ب�ش
ة،  - عا�ق الإ اص ذوي  حن والئسش العمل،  �بط أ�حاب  �ق �قماع،  ال�ب ال�قوا�ل  أ�د م�نصات  امل�شال  �نت، عىل س�ب�يل  �ن�ق الإ م�ب�قكرة عىل  اإ�الق م�نصة 

�يف. ام �بمع�يار ال�قو�ن ن ادة مما �ي�هم �ن ز�يادة الوعي ودمع الل�ق ورة والدروس امل��ق�ن الل �ق�بادل امل�ش  �ن
ن

ن احلوار �ب�ي�نهم، م� �ي مهور العام ل�قعرن واحلب
ا�ب  - �ي�ن ��باح الئ�د احلب ة �ا�ب ال�مو ال�ش ور �رصن صن ت رعا�ية و�ب امل( �ق �يف ال�ش ت ع�نوان ) املؤ�قمر ال��نوى لل�قو�ن �ق�نظ�ي �دث س�نوى �ق

از مهارات  �ور �ب�ي�نهم ، وا�ب ي محاولة ل�ب�ناء �ب ن �ن
صص�ي ة وامل�قحن ن لد�يهم اإعا�ق ن الذ�ي

�ي �ن ن أ�حاب الئمعال واملو�ن
�بط �ب�ي الص�باح أم�ي ال�بالد، �ي

�يهم ككوادر مؤهلة ومدر�بة. ة أ�حاب الئمعال �ن ة، مما �يدمع �ش�ق عا�ق اص ذوى الإ حن الئسش

الهدف االستراتيجي
)4(

اكء. �بطال و�ش ارك�تهم اكئ �يع أصحاب العمل ودمع مسش حب �تسش
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رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
ة - عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش الت دامعة ل�قو�ن �يذ �قد�ن املة �ق�ق�ي� �قصم�ي و�ق�ن�ن ة وسش �ي �ب�ن�ية معلوما�ق�ية مو�ش�ق �قو�ن
اث والدراسات. - ج الئ�ب ا ل�ن�قا�ئ �ق ات الدا�ئمة و�ن �ي ام�ج �بما �يواكب ال�قعن طط العمل وال�ب �قطو�ي ال��ياسات و�ن
�ي�ي  - �يق للم�قا�بعة وال�ق�ق ع �نظام د�ق و�ن

طة:  ◄ �ال�نسش
د�ي�شها  - ا�ئف ال�ق �يعملون �بها، و�ق ة، والو�ن عا�ق مل �نوع الإ �يف، و�ق�ش ن ال�قو�ن

ة ل س�يما �ن س� عا�ق اص ذوى الإ حن صلة لالئسش اعدة �ب�يا�نات م�ن �ب�ناء �ق
لك م��قمر. �ب�ش

اها�قهم  - ب ة أرا�ئهم وا�ق ة، وزمالؤهم �ن العمل، والرؤساء، وأ�حاب الئمعال، ملعر�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ص�ية لالئسش حن ا�بالت سش راء اس�ق�ب�يا�نات دور�ية وم�ق ا�ب
 . �ات ال�قطو�ي �ق ة �ن �ب�ي�ئة العمل، وم�ق عا�ق اص ذوى الإ حن هها الئسش الكت ال�ق �يوا�ب ، وامل�ش

هود امل�بذولة، ومدى مال�ئم�قها  - �ي�ي ) س�نوى / �نصف س�نوى( للحب ر�ي �ق�ق ذه، واإعداد �ق�ق ام�ج امل�ن�ن طط وال�ب راء م�قا�بعة دور�ية ر�بع س�نو�ية للحن ا�ب
وعة، �بما �ي�اعد �ن معل�يات ال�قطو�ي امل��قمرة.  �ية املو�ن ا�ق�يحب �يق الئهداف الس�ق ل�قح�ق

 أ�دث ما �ق  -
ن

الل ال�بحث امل��قمر ع�  �ن
ن

�يف، م� ة �ن ال�قو�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ة والوسا�ئل والئدوات الدامعة لدم�ج الئسش هرن ا�ئمة الئ�ب د�يث �ق �ق
ة.  عا�ق اص ذوى الإ حن دمة الئسش �يا احلد�ي�شة �ن �ن دام ال�قك�نولو�ب �ئن عىل امل��قوى الدوىل، �بما �يدمع اس�قحن ل�يه �ن هذا ال�ش ال�قو�ل اإ

-  
ن

ادة م� اكء الس�ق�ن ة ال�ش ة ��ق �ي�ق��ن لاك�ن عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ي احلناص �بدمع �قو�ن و�ن ع الل�يك�ق ج الدراسات والس�ق�ب�يا�نات عىل املو�ق �ن�ش �ن�قا�ئ
، وال�قو��يات.  ج ال�ب�يا�نات، وال�ن�قا�ئ

اث والدراسات. - ج الئ�ب ا ل�ن�قا�ئ �ق طط العمل �بصورة دور�ية و�ن عة ال��ياسات و�ن مرا�ب

الهدف االستراتيجي
)5(

ة. عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش ال �تو�خ اث وال�تطو�ي �خ محب دمع الئ�ب

رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
�قمع. - هم �ن املحب ة، وأهم�ية دمحب عا�ق اص ذوى الإ حن وق الئسش �ق ع الوع �ب ر�ن
هم. - �ي�ن ن �قو�ن

�قمع م� وا�ئد ال�ق �قعود عىل ا�حاب الئمعال واملحب ة، وال�ن عا�ق اص ذوى الإ حن درات واملهارات ال�ق �ي�قم�قع �بها الئسش ج لل�ق و�ي ال�ق
هم،  - و�ق حل�ق الدامعة  ة  �قل�ن املحن والئ�ر  ومهارا�قهم،  درا�قهم  �ق مع  ق  �ق�ق�ن ة  عا�ق الإ ذوى  اص  حن لالئسش ا�ب�ية  ب ا�ي �ورة  �ق�ب�ن  عىل  عالم  الإ وسا�ئل  �يع  حب �ق�ش

هة الصورة ال�نمط�ية هلم. وموا�ب
ة �ن سوق العمل.  - عا�ق اص ذوى الإ حن �ية دم�ج الئسش ع الوع �بك�ي�ن ر�ن

طة:  ◄ �ال�نسش
ازا�قهم، عىل س�ب�يل امل�شال،  - ب وء عىل ا�ن اء الصن �يف، وكذلك ال�ق ة ل س�يما �ن ال�قو�ن عا�ق اص ذوى الإ حن وق الئسش �ق ع الوع �ب �نها ر�ن �ئ  سش

ن
�ق�نظ�ي أ�داث م�

ة. عا�ق اص ذوى الإ حن ال �بال�يوم العاىمل لالئسش ة، وال��ق�ن عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ل مؤس�ة دامعة ل�قو�ن صن ة أ�ن ن ا�ئ ف امل�شاىل للعام، و�ب ة املو�ن ن ا�ئ �ب
اص ذوى  - حن وق الئسش ل رسا�ئل دامعة حل�ق �ية اإعداد و�ن�ق �قهم �ن ك�ي�ن �ش عالم مل�نا�ق �قلف وسا�ئل الإ ن �بمحن

اور�ية مع العامل�ي اءات �ق�ش د ورش معل ول�ق ع�ق
�يف. ال ال�قو�ن ة، ل س�يما �ن محب عا�ق الإ

اص ذوى  - حن وق السش  ��ق
ن

درات لل�قحدث ع� ة، �يكون لد�يها املعارف واملهارات وال�ق عا�ق اص ذوى الإ حن  الئسش
ن

ظة م� موعة �ن لك محا�ن ن محب �قكو�ي
درا�قهم، ومهارا�قهم. ع الوع �ب�ق هم، و�ق�اهم �ن ر�ن و�ق  ��ق

ن
ذة �قع�ب ع� �ن هلا ل�قكون �بم�شا�بة �نا�ن د�ي الدمع ال�ن ة، و�ي�ق �ق�ق عا�ق الإ

- :
ن

م� امل، و�ق�قصن �يف ال�ش ة �ن ال�قو�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ا�الق �لة اعالم�ية �ق��قهدف دمع �ق الئسش
ال�ق  - وال�قحد�يات  و�مو�ا�قهم،  ا�هم،  ب �ن صص  و�ق ة،  �قل�ن املحن ار�بهم  ب �ق  

ن
ع� ة،  عا�ق الإ ذوى  اص  حن الئسش �يها  �ن �ي�قحدث  ة  ص�ي �ق �يد�يوهات  �ن اعداد 

ههم. �قوا�ب
�قماع.  - ع ال�قوا�ل ال�ب ( عىل موا�ق درا�ق م �ق امل ) # ا��ق �يف ال�ش �قاج #  ال�قو�ن ع�يل هاسش �قماع، و �ق�ن ع ال�قوا�ل ال�ب دام موا�ق اس�قحن
ة،  - عا�ق اص ذوى الإ حن وق الئسش ( �ق�ق�ناول ��ق �يو�ن�ية واإذاع�ية، ومط�بوعات ومواد دعا�ئ�ية ) مطو�يات – اعال�نات �رق-  �بوس�ق رن �ن�قاج �ق�نو�يهات �قل�ن اإ

   .%٤ 
ن

�يف، م�شل أك�ش م� هم �ن ال�قو�ن ا�ة ��ق ن و�ب
اح،  - ال�نحب صص  �ق ال�شم�شال ل احلرص،  ة، وم�نها عىل س�ب�يل  عا�ق الإ اص ذوى  حن الئسش �يف  �قو�ن ن 

 معلومات ع�
ن

م� �ق�قصن ر�بع س�نو�ية  ��باعة دور�يات 
ههم، واملمارسات الرا�ئدة. ال�قحد�يات ال�ق �قوا�ب

الهدف االستراتيجي
)6(

�يف ة �خ ال�تو�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ ع الوىع لدمع �ق الئ�ش ج ور�خ و�ي ال�ت
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ات. عا�ت �باب والطالب ذوي الإ خ ودمع السش �ي �خ ا�بدأ م�بكرا �خ �ت
د أ�ش�ب�تت  اح عىل املدى الطو�يل، و�ت �يف أمر �بالغ الئهم�ية لل�خحب خ ال�تو�خ

�باب �باملهارات ال�ت �تمك�خهم م� أن دمع �ت�خم�ية السش
كمال الدرا�ة، و�ت�يس�ي   أن �تؤدي اإىل ز�يادة معدلت اإ

خ
ي املدر�ة �يمك� ود الطالب �خ ر�بة العمل امل�بكرة أ�ش�خاء و�ب ب الئدلة أن �ت

خ  ة، الذ�ي عا�ت �باب ذوي الإ اص عىل السش لك �خ �بل�ية. و�ي�خط�بق هذا �بسش  املدر�ة اإىل العمل، وز�يادة الئر�باح املس�ت�ت
خ

ال م� ال�خ�ت�ت
عف  هو�خها و�ت�تم�شل �خ صخ ي �يوا�ب رخ امل�تعددة ال�ت ة اإىل الوا�ب ا�خ صخ ي ال�ت�ال �ب�ئصحاب العمل، �بالإ هون صعو�بة �خ ال�بًا ما �يوا�ب عخ

 . �ي�خ عداد الو�خ ه�يل والإ عف ال�ت�ئ  املدر�ة ، وكذلك صخ
خ

ال م� الدمع ع�خد ال�خ�ت�ت
كرخ عىل  ي �ت ام�ج ال�تعل�يم�ية ال�ت ، وأصحاب العمل، وال�ب �تمىعي ة �بالدمع املحب عا�ت �باب ل ��يما ذوى الإ هلذا �ي�خ�بىعخ ر�بط السش
خ  �ي هد ل�تطو�ي و�تعرخ  الب

خ
�يد م� ب  �بذل املرخ ب كة، �ي �ت �بل�ية هو مسؤول�ية مسش وة العمل املس�ت�ت �ية، و��يث أن �ب�خاء �ت �ي�خ ال�ياة الو�خ

رص  ل اإىل �خ ض أن �يكون ال�تعل�ي �بعد ال�شا�خوي �بم�شا�بة مد�خ �ت  امل�خ
خ

ة، ��يث م� عا�ت �باب ذوي الإ �يل السش عخ ودمع أهداف �تسش
. ا�ئف املدرة للر�ب العمل والو�خ

الهدف االستراتيجي
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رع�ية: ◄ �الأهد�ف �ل�ن
الل س�نوات الدراسة، �بما  - ه�يلهم مه�ن�يا �ن درا�قهم و�ق�ئ اف امل�بكر ل�ق الل الك�ق�ش  �ن

ن
�يع الطالب عىل الل�قحاق �بال�قعل�ي ما �بعد ال�شا�نوى م� حب �ق�ش

د�يد أهداف  ي �ق ة �ن عا�ق �باب ذوي الإ ص مل�اعدة ال�ش حن ، �بالر�قاكز عىل �نه�ج اإدارة احلالة امل�قمركرن �ول ال�ش �بىلي ط�يط امل��ق�ق �ي�اعدهم عىل ال�قحن
راءات. العمل والإ�ب

ال�قعلم  - رص  �ن ل�قوس�يع  ام�ج  �يذ �ب و�ق�ن�ن و�ية،  �ق �قمع�ية  ااكت محب �ب�ناء �ش الل   �ن
ن

امعة م� احلب أو   ، امله�ن ال�قعل�ي  أو  العمل،   
ن

أماك� اإىل  ال  ال�ن�ق�ق دمع 
�ئة  ال�ن �قلك  �قم�قع  اإىل  الئدلة  �ي  �ق�ش ال�قو�د، ��يث  طرا�بات  ا�ن  

ن
�يعا�نون م� ن  الذ�ي الطالب  امل�بكر عىل  ن  ك�ي ال�ق �قمع مع  �باملحب امل�قصل  ي  ر�ي�ب ال�قحب

ة. �ي�ق ا��يل الد�ق ون ال�ن�ق�باه اإىل ال�ق�ن و�ية، كما أ�نهم �يع�ي �بمهارات العمل ال�يدوى، ��يث �ي�قم�قعون �بذاكرة ومهارات �برص�ية �ق

طة:  ◄ �ال�نسش
ام�ج  - �قا�ة ال�ب�ي�ئ�ية، وكذلك ال�ب ر الإ ودة عىل م��قوى الدولة، واإعادة ال�نظر �ن مدى �قوا�ن ه�يل امله�ن الئر�بعة املو�ب ع احلاىل ملدارس ال�ق�ئ �ي�ي الو�ن �ق�ق

دمة �ال�يا �بها. ه�يل�ية امل��قحن ال�قدر�ي�ب�ية وال�ق�ئ
ة الع�قماد عىل �نه�ج اإدارة احلالة، والذى  - ة �ن�ق�يحب اع ال�قلك�ن ط، �نظرا لر�ق�ن �ق �قكرن عىل ١٠ أو ٢٠ �الب �ن ي �ن الئر�بعة مراكرن �ي ر�ي�ب ب �نام�ج �ق �يذ �ب ال�بدء �ن �ق�ن�ن

�يذها، �بما  اف عىل �ق�ن�ن ه�يل�ية امل�ناس�بة له، والإ�ش ام�ج ال�ق�ئ د�يد ال�ب و�قه و�مو�ا�قه ، و�ق اط �ق درا�قه، و�ن�ق ا ل�ق �ق ه و�ن د�يد أهدا�ن �ي�اعد لك �الب عىل �ق
ال اإىل سوق العمل.  سهولة ال�ن�ق�ق

ن
م� �يصن

�قذى �به ع�ند عود�قهم.  -
د�ي �نموذج �ي ارب الدول�ية، و�ق�ق  ال�الع عىل ال�قحب

ن
، �بما �يمك�نهم م� ن

�ي و�ق ة امل�ق�ن عا�ق �ي م�ن� دراس�ية للطالب ذوى الإ �قو�ن
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سابعا:التوصيات 

�تاج اإىل 
�يق هذا اهلدف �ي دما ل�تح�ت ي �ت � أن امل�خ ة، والذى أوصخ عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش خ ل�تو�خ

ع الراه� ل�يل الوصخ ج �ت ادا �ب�خ�تا�ئ �ش �ت�ئ�ت هذه ال�توص�يات ا��ت
ام�ج ال�ت�خمو�ية  ا�خس مع الس�يا�ات وال�ب �ية، ل�ت�تاكمل و�ت�تحب ا�ت�يحب �ار العام لال��ت املة م�ب�خ�ية عىل الإ طة معل �ش ا�بكة، مما �ي�تطلب �خ الت م�تعددة وم�تسش �تد�خ

ة.  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش ة لدمع �تو�خ اهلاد�خ

�ترص ذلك عل�يهم،  ة �خ �وق العمل، عىل أل �ي�ت عا�ت اص ذوى الإ حخ او�ية �خ دمع دم�ج الئ�ش رخ الرخ درات واملهارات �حب  �ب�ناء ال�ق
خ

ذ هذه ال�توص�يات م� و�ت�تحخ
ات  �ي ال�ت�يس�ي الل �تو�خ  �خ

خ
خ �قه�ي�ئة �ب�ي�ئة العمل م�

ل ع�  أن �ي�ت ذلك �بمعرخ
خ

�يف، ول �يمك� اكء هلم �خ ال�تو�خ خ معهم وال�ش
ا للك امل�تعامل�ي مل أ�ي�خ  �يسش

خ
ولك�

مان  ال ل�خ ام�ج �تدر�ي�ب�ية مع�تمدة ومو�دة للك محب ود �ب ارة اإىل أهم�ية و�ب �ش در الإ ب  أداء الئمعال املولكه هلم �ب�ورة م�خا��بة، و�ت
خ

�ت�ي�بات ال�ت �تمك�خهم م� وال�ت
الل ال�تدر�يب عىل رأس العمل،   �خ

خ
الل أداء معلهم م� خ �خ

الل الئم�شل للموارد، وكذلك م�تا�بعة امل�تدر�ب�ي  ال��تعخ
خ

م� ات، �بما �ي�خ ر�ب ودة ال�تدر�يب، واملحخ �ب
ههم. ة عىل ال�خدماج �خ �ب�ي�ئة العمل وال�تحد�يات ال�ت �توا�ب عا�ت اص ذوى الإ حخ درة ال�ش مل�تا�بعة مدى �ت

الل ال�تدر�يب   �خ
خ

دم الدمع الالزم �واء م� ة ) PADA ( �يس�تط�يع أن �ي�ت عا�ت �ئون ذوى الإ امل �باهل�ي�ئة العامة لسش �يف ال�ش ود م�ك�ن لل�قو�ن ز أهم�ية و�ب وه�خا �ت�ب
م 1(. ق ر�ت ة الئ�راف املع�خ�ية )مر�خ خ اك�خ

�ب�يك �ب�ي أو �ته�ي�ئة �ب�ي�ئة العمل املح�يطة، أو ال�ت�خس�يق وال�تسش

اح ال�ت �ت  ة عوامل ال�خحب �يف، �بالع�تماد عىل اك�خ ة �ن ال�قو�ن عا�ق اص ذوى الإ �ن ادى م��ق�ن�ي لدم�ج الئ�ش �ش د�ي �نموذج ا��ق �يه أن �ت�ت ك �خ ومما ل �ش
ة،  عا�ت اص ذوى الإ حخ درات الئ�ش �تهم �خ �ت خ �ش�ت

ز م� هات، و�تعرخ ة الب �ي�ئة ال�ت �تمهد الطر�يق لاك�خ علة امل�خ �ية ��يكون �بم�شا�بة السش ا�ت�يحب ل�يها �خ ال��ت ال�تطرق اإ
ة، ولذا �ي�خ�بىعخ  عا�ت �يف ذوى الإ  دمع �تو�خ

خ
هة املسؤولة ع� ادى، لئ�خها الب �ش ة هذا ال�خموذج ال��ت عا�ت �ئون ذوى الإ دم اهل�ي�ئة العامة لسش ب أن �ت�ت ب  ه�خا �ي

خ
وم�

�تذى �به.
أن �تكون م�شال �ي

ة عىل  �تل�خ  اإعداد مراكرخ م�تطورة، �تساعد اهل�ي�ئات املحخ
خ

 اهل�ي�ئة م�
خ

�ي ال�قمو�يل الالزم الذى �يمك� �يذه دون �قو�ن خ �ت�خ�خ
د�ي �بالذكر أن ما ��بق ل �يمك�  الب

خ
وم�

وق ودم�ج  طاع لدمع ��ت ات للدمع املاىل املطلوب للك �ت د�ي ا��ت�يا�ب ق درا�ة �ت�ت ��يص املواز�خة و�خ خ الت، و�ي�ت �ت ة املحب ة �خ اك�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ دم�ج الئ�ش
ه. �ي اء معدات وأدوات، وعخ اث، و�ب�خد ل�ش راء الئ�ب ة م�شل �ب�خد ا�ب عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

�ي  الل هذه املوارد �خ �تو�خ ة، وا��تعخ عا�ق اص ذوى الإ �ن دى لالئ�ش �ي �بدا�ئل للدمع ال�ن�ق ك�ي �خ �قو�ن ا ال�ت�خ �ي ال�تمو�يل الالزم، �خ�بىعخ أ�ي�خ ا مع أهم�ية �تو�خ وا�تسا�ت
�يف. ام�ج دامعة لل�تو�خ �يذ �ب الل�ية، أو �ت�خ�خ �يف والع�يش �با��ت�ت خ ال�تو�خ

و�ا�ئل وأدوات �تمك�خهم م�

د�ي ال�خموذج  ك أن �ت�ت ة، ول �ش عا�ق اص ذوى الإ �ن �يف الئ�ش ارك�قهم �ن �قو�ن �يع أص�اب العمل ودمع م�ش �ب ة دون �ق�ش هود السا�ب�ت  أن �ت�شمر الب
خ

ول �يمك�
ة،  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف ال�ش ل املمار�ات �خ �تو�خ �خ اركة أ�خ  مسش

خ
ال ع� �خ اص، �خ حخ �يف هؤلء الئ�ش دوى �تو�خ ب �خاعهم �ب ا�ت ا �خ  ادى ��يساعد ك�ش�ي �ش ال��ت

رخ املاد�ية واملع�خو�ية.  الوا�خ
خ

موعة م� د�ي محب الل �ت�ت  �خ
خ

�يعهم  م� حب و�تسش

ة  ة �ن اك�ن عا�ق اص ذوى الإ �ن ج لئهم�ية دمع دم�ج الئ�ش و�ي ع الوىع وال�ق �تاج اإىل ر�ن
ة �ي هود السا�ب�ت ة الب اح اك�خ ب ارة اإىل أن �خ �ش  الئهم�ية �بماكن الإ

خ
ا م� �ي وأ�خ

�ئات  ة ال�خ ع الوىع اإىل اك�خ هود ر�خ ه �ب �تماىع، كما �ي�خ�بىعخ أن �ت�تو�ب وق وال�ب ط ال�خه�ج ال�ت �ت �ت�اد�ية لذلك ول�يس �خ دوى ال�ت خ  عىل الب ك�ي الت، مع ال�ت امل�ب
ة ��يث ل �ي�خ�بىعخ أن  عا�ت ص ذوى الإ حخ هات الكوم�ية وأصحاب الئمعال، أو أ�ة السش خ �بالب

سهم، أو املس�ئول�ي ة أ�خ�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ ة �واء الئ�ش املس�تهد�خ
لك عام، واإصدار  �تمع �بسش راد املحب ه اإىل أ�خ خ ال�تو�ب

ال ع� �خ د�يد عل�يه، هذا �خ ها السش  العمل لخو�خ
خ

�ا�ئه ع� وم �به الئ�ة �خ دمعه، أوا�ت ل الدور اهلام الذى �ت�ت �خ �خعخ
�يذه. امل واهم�ي�ته، وأل�يا�ته، وو�ا�ئل �ت�خ�خ �يف السش خ ال�تو�خ

ك�ت�يب ع�

ر   أن �يو�خ
خ

�ار الذي �يمك� ة لئ�خها الإ عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف ال�ش ة �ب�تو�خ خ ال�خظر اإىل الس�يا�ات امل�تعل�ت
ال�بد م� ة، �خ را�ئ�ية السا�ب�ت  مع الخطوات ال�ب

خ
ام� خ و�بال�ت

�ية ا�ت�يحب �يق أهداف ال��ت دما ل�تح�ت ع �بها �ت هود، و�يد�خ م�خاخ دامع هلذه الب

وم�نها عىل ��ب�يل امل�شال ل احلرص:

ة، �بما �ي�تال�ئ  - عا�ت اص ذوى الإ حخ وق الئ�ش �ئن ��ت م 8 لس�خة 2010 �بسش ا�خون ر�ت ه�يل الواردة �خ �ت ات الخاصة �بال�ت�ئ ة، وال�تعر�ي�خ عا�ت اإعادة ال�خظر �خ �تعر�يف الإ
طة ا�خطلالق  الت، ��يث أن ال�تعر�يف �يعد �خ�ت ة املحب ة �خ اك�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ امل لالئ�ش �يق الدم�ج السش والرؤ�ية الطمو�ة لدولة الكو�يت ل�تح�ت

هات الكوم�ية.  ة ل ��يما الب عا�ت اص ذوى الإ حخ ال دمع دم�ج الئ�ش خ �خ محب
خ واملع�خ�ي�ي

د �بها الدامع�ي �ش أ�ا��ية �يس�ت
ة، ��يث �ي�ت�خا�خ ذلك  - عا�ت اص ذوى الإ حخ رة لالئ�ش اعخ ا�ئف السش  والو�خ

خ
ة �ب�تحد�يد امله� �تل�خ هات العمل املحخ ام �ب خ وكذلك املادة )15( وال�ت �ت�خص عىل ال�ت

را�خهم. رص مع أ�ت ؤ ال�خ مع م�بدأ املساواة و�تاك�خ
ع  -  وصخ

خ
م� ة، �بما �ي�خ عا�ت ، ال�خوع، و�خوع الإ خ

ة م�شل الس� �تل�خ �ئات املحخ ا لل�خ �ت سمة و�خ ة م�ت عا�ت اص ذوى الإ حخ �لة لالئ�ش املة وم�خ اعدة �ب�يا�خات �ش �ي �ت �تو�خ
�يق. ا�ئمة عىل أ�اس معر�خ ومعلوما�ت د�ت ام�ج �مو�ة �ت ة و�ب ��يا�ات مس�ت�خ�ي

ام�ج للك وزارة، و�ت�تسق  - طط و�ب  �خ
خ

م� ة �ت�تال�ئ مع رؤ�ية الدولة ) 2020-2035(، �ت�ت�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ وق الئ�ش �ية و��خ�ية لدمع ��ت ا�ت�يحب اإعداد ا��ت
�يىع للدولة.  �ار ال�ت�ش ق مع الإ ة،  و�ت�توا�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ ال دم�ج الئ�ش ها �خ محب �ي�ت �ت مع الئهداف ال�ت �ت�ئمل الدولة �ت

الل �ت�ب�خ  -  �خ
خ

الت م� ة املحب هم �خ اك�خ ة ودمحب عا�ت اص ذوى الإ حخ وق الئ�ش خ م�خسق للدم�ج �خ لك ه�ي�ئة �بما �يساعد عىل دمع ��ت
اء اإدارة أو �تع�ي�ي اإ�خسش

 
خ

م� هة ال�تا�بع هلا وم�تا�بع�تها �بما �ي�خ اركة �خ اإعداد الخطط الس�خو�ية للحب دارة أو هذا امل�خسق �باملسش وم هذه الإ �تماىع، ��يث ��ت�ت وق وال�ب امل�خظور ال�ت
ام�ج . ة الس�يا�ات والخطط وال�ب ة �خ اك�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ اإدراج دمع دم�ج الئ�ش

لك دورى  - �خة �بسش �تمع هذه اللحب ب ة، عىل أن �ت عا�ت �ئون الإ الل اهل�ي�ئة العامة لسش  �خ
خ

د معهم م� خ �ي�ت ال�تعا�ت
��ي�ي  م�تحخ

خ
ار�ية م� �خة ا��تسش ك�يل لب �تسش

له  ل اهل�ي�ئة �ي�ت �تدر�ي�به وص�ت ص دا�خ حخ ود �ش ذة، مع و�ب ام�ج امل�خ�خ ة، لئ�بداء أرا�ئهم �خ الخطط الس�خو�ية وال�ب عا�ت اص ذوى الإ حخ  الئ�ش
خ

ور عدد م� �خ �ب
ار�ي هلا. ع ال�ت�ت �خ �يذ �توص�يا�تها، و�ي �خة، و�ي�تا�بع �ت�خ�خ �باملهارات الالزمة ل�يكون امل�خسق مع اللحب

ع �خظام  - الل وصخ  �خ
خ

�ي�ي الس�يا�ات والخطط الخاصة �بهم �خ لك املؤ�سات م� �يذ و�ت�ت ع و�ت�خ�خ ة �خ وصخ عا�ت اص ذوى الإ حخ اركة الئ�ش ر�اء م�بدأ مسش اإ
��ية. حخ وك لالئهواء السش �ي م�ت ق عل�يه وعخ ر وم�ت�خ ة م�بدأ مس�ت�ت عا�ت اص ذوى الإ حخ مس�تمر للم�تا�بعة ل�يكون دم�ج الئ�ش

ة، و�ي�تاكمل معها ال�بدء �خ ال�خظر اإىل �تطو�ي  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش طة ال�خطالق الئوىل �خ دمع �تو�خ �يه أن هذه ال�توص�يات �تم�شل �خ�ت ك �خ ومما ل �ش
و�يدهم �باملعلومات واملهارات الالزمة،  خ الل �ت  �خ

خ
اهلم اإىل �وق العمل م� ة �بما �ي�ي� ا�خ�ت�ت عا�ت ه�يل امله�خ ودمع الدم�ج ال�تعل�يىم للطالب ذوى الإ ال�ت�ئ

الل ال�بدء م�بكرا �خ املدر�ة.  �خ
خ

كرة الدم�ج م� �تمع ل�خ و�ته�ي�ئة املحب
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مقدمة

ن 
دارة ما �ب�ي د �بهذه الإ طة ا�نطالق له، ��يث �يو�ب ة ) PADA ( �ن�ق عا�ق �ئون الإ �يف �باهل�ي�ئة العامة ل�ش �بة ال�قو�ن ه�يل ومرا�ق  اإدارة ال�ق�ئ

ن
ذ هذا املركرن م� س�ي�قحن

هات املع�ن�ية، وم�نها  ة احلب  أن �قع�قمد عل�يه اك�ن
ن

ة �يمك� �ب درا�قهم، وال�ب�ناء عل�يها ��يث س�يكون هذا املركرن �بم�شا�بة �ب�يت �ن  اس�ق�شمار �ق
ن

ا �يمك� �ن ١٤-١5 مو�ن
اص ذوى  حن �يف الئسش امل ل�قو�ن �ي م�ناخ دامع وسش �قمع املد�ن ل�قو�ن طاع احلناص، �بال�قعاون مع املحب اكت ال�ق وى العاملة، و�ش د�يوان احلندمة املد�ن�ية، وه�ي�ئة ال�ق

را�نهم. دم امل�اواة مع أ�ق ة عىل �ق عا�ق الإ
�بات ال�ب�ي�ئ�ية  ام�ج �قذل�يل الع�ق طة، و�ب لت �ن ��يا�قها أ�ن�ش �يدة ال�ق مسش  املمارسات الدول�ية احلب

ن
موعة م� ل�يل محب راءة و�ق ن �ق

اء املركرن م� كرة اإ�ن�ش د أ�قت �ن  و�ق
الئدوات  �ي  �قو�ن اإىل  ة  ا�ن اإ�ن لد�يهم  الاكم�نة  درات  �بال�ق والئمعال  اكت  ال�ش أ�حاب  �ناع  ا�ق  �ر�يق 

ن
ة ع� عا�ق الإ اص ذوى  حن السش أمام  �ية  �ي�ن والو�ن �قمع�ية  واملحب

. لك املال�ئ وامل�ن�ق�ج الهلا ممارسة معلهم �بال�ش  �ن
ن

ة م� عا�ق اص ذوى الإ حن واملع�ي�نات الئساس�ية ال�ق �ي��قط�يع الئسش
ة �ن سوق العمل، ��يث  عا�ق اص ذوى الإ حن هد �ن �ق�ي��ي دم�ج الئسش  احلب

ن
و�ق�ئ�ق م�نظمة العمل الدول�ية ) ILO ( عىل رأس امل�نظمات ال�ق �بذلت الك�ش�ي م�

وف عىل  �هم للو�ق ة أ�ن�ن عا�ق اص ذوى الإ حن ة، والئسش عا�ق ال الإ مع�يات الئهل�ية العاملة �ن محب ال الئمعال واحلب مع ر�ب ب �باكت �ق  الدول سش
ن

موعة م� كو�نت �ن محب
ة  عا�ق اص ذوى الإ حن ون أن الئسش رار �ي  ��ناع ال�ق

ن
ارة اإىل أن العد�يد م� سش در الإ ب ، و�ق ئ  اس�ق�شمارها مل�اعد�قهم للحصول عىل معل م�قاك�ن

ن
أ�ي� ال��بل ال�ق �يمك�

د�ي �بالذكر   ذلك، واحلب
ن

ة ل �ق�م� هلم �بالعمل �ن أك�ش م� عا�ق كم أن الإ صصات �ب ا�ئف وال�قحن  الو�ن
ن

موعة محدودة م� ط �ن محب �ق  أن �يعملون �ن
ن

�يمك�
رات هلم املهارات  ا�ئف امل�قا�ة �املا �قو�ن لب الو�ن ة �يمك�نهم العمل وال�ندماج �ن أعن اص ذوى العا�ق حن ارب الدول�ية أ�ش�ب�قت أن الئسش أن ال�الع عىل ال�قحب
را  ا ول�يس أ�ن �ي دامهم ، وأ�ن ة ل�قكون م�قا�ة لس�قحن �ي�ن �ش�ي ال�ب�ي�ئة املح�يطة �بهذه الو�ن ة اإىل �ق�ئ ا�ن درات العمل�ية ال�ق �ق�اعدهم عىل ذلك، اإ�ن العلم�ية وال�ق
ا�ئف.  لب الو�ن عن ة الل�قحاق �ب�ئ عا�ق اص ذوى الإ حن  لالئسش

ن
ر هذا امل�شلث �يمك� ة، واإذا ما �قوا�ن �ي�ن �بل ال�بدء �ن هذه الو�ن هل�يلة م�ناس�بة �ق ام�ج �قدر�ي�ب�ية و�ق�ئ �ي �ب �قو�ن

�يف  امل، وم�نها م�ار ال�قو�ن لك سش ة �ب�ش اص ذوى العا�ق حن �يف الئسش حت �ن �قو�ن ب دم �ن أك�ش الدول ال�ق �ن ذ �ن اع�ق�باره امل�نه�ج امل��قحن د أ�ن وهذا امل�شلث �ق
.)Twin Track Approach ( دوج الدامع ) Supported Employment ( ، وامل�ار املرن

رن  �بات واحلوا�ب  �ر�يق �قذل�يل الع�ق
ن

را�نهم ع� دم امل�اواة مع أ�ق عال وم�ن�ق�ج عىل �ق �يام �بعمل �ن  ال�ق
ن

ة م� عا�ق اص ذوى الإ حن ن الئسش
�يهدف هذا املركرن اإىل �قمك�ي

وم املركرن ب : �يق هذا اهلدف، س�ي�ق �يف، ول�قح�ق �قمع ال�قو�ن  ال�ندماج �ن محب
ن

د �قم�نعهم م� ال�ق �ق

ات سوق العمل.  - درا�قهم، وكذلك ا��ق�يا�ب ة �بما �ي�ق�ناسب و�ق عا�ق اص ذوي الإ حن ه�يل الئسش ام�ج ل�ق�ئ د�ي �ب �ق�ق
ات  - �ي�قال�ئ مع ال��ق�يا�ب �بما  الل العمل  د�ي الدمع �ن ة، وم�قطل�بات �ا�ب العمل، و�ق�ق عا�ق ص ذوي الإ حن ن مهارات ال�ش

ق �ب�ي ال�قوا�ن د�يد مدى  �ق
ص.  حن رد�ية للك سش ال�ن

را�نه،  - دم امل�اواة مع أ�ق �ية عىل �ق �ي�ن الل�ية وأداء مهامه الو�ن  الع�يش �باس�ق�ق
ن

ة م� عا�ق ص ذوى الإ حن  ال�ش
ن

ي �قمك� ة والوسا�ئل واملع�ي�نات ال�ق هرن �ي الئ�ب �قو�ن
 �ف اعا�نات ماد�ية له.  

ن
ك�بد�يل ع�

امل�قحدة  - الئمم  �نام�ج  �ب �بال�قعاون مع  �باإعدادها  اهل�ي�ئة  وم  �ق�ق وال�ق   ،)Universal Design( امل  ال�ش وال�قصم�ي  ال�قا�ة  �ية  ا�ق�يحب اس�ق الع�قماد عىل 
ة لال�ندماج  عا�ق اص ذوى الإ حن  أن �ق�اعد الئسش

ن
ودة �ب�ئ�دث املع�ي�نات والئدوات ال�ق �يمك� وا�ئ املو�ب  �بعض ال�قو��يات، وال�ق

ن
ادة م� ، لالس�ق�ن ي ال�نما�ئ

�يف.  ال ال�قو�ن �ن محب
�يذ  - ات ع�ند �ق�ن�ن �ق ن ال�ن�ن

ر الك�ش�ي م� ة �بما �يو�ن هرن �قمع أن �قكون معدة ومحب ة اهل�ي�ئات �ن املحب امل كوس�يلة �ق�اعد اك�ن �يف ال�ش هوم ال�قو�ن ج مل�ن و�ي ال�ق
ة �بمهارة مع�ي�نة، عىل  ص ذو اإعا�ق حن �يف سش د لئ�حاب الئمعال ع�ند �قو�ن  اإعداد دل�يل �يكون �بم�شا�بة مرسش

ن
ة، كما �يمك� عا�ق اص ذوى الإ حن �قا�ة لالئسش الإ

دام هذا الدل�يل.  �يما �ي�قعلق �باس�قحن �ن �باس�قمرار �ن د�ي الدمع ال�ن وم املركرن �ب�ق�ق أن �ي�ق
اظ عل�يهم.  - ة �ن العمل واحل�ن عا�ق اص ذوى الإ حن اك الئسش ة امل�شىل لإ�ش  الطر�ي�ق

ن
ة ع� عا�ق �ي ذوى الإ ن عن

مالء م� ورة وال�نص� لئ�حاب العمل والرن د�ي امل�ش �ق�ق
أسوة  - دم  ال�ق�ق رص  �ن �بم�نحهم  اهل�ي�ئة  �بل  �ق ن 

ه�يلهم م� �ق�ئ �ق  ن  الذ�ي ة  عا�ق الإ اص ذوى  حن الئسش والرؤساء عىل م�ا�ندة  العمل  �يع ودمع أ�حاب  حب �ق�ش
. ي له ال�قدر�ي�ب ، وسحب �ي�ن نمال�ئهم �بما �ي�ق�ناسب مع أدا�ئهم، وم�قطل�بات امل�نصب الو�ن �ب

�م لئ�حاب الئمعال،  - ة ، و�ق عا�ق اص ذوى الإ حن �م لالئسش �ام، م�نها: �ق �قوى عىل عدة أ�ق
ة،  �ي عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش و�ن لدمع �قو�ن ل�يك�ق ع اإ اإ�الق مو�ق

ة،  عا�ق اص ذوى الإ حن ها �ن �ب�ي�ئة العمل ل�قص�ب� مال�ئمة لالئسش �ي ن �قو�ن
ات ال�ق �يمك� ن ال�ق�ي��ي

صل ع� ء م�ن�ن رن  �ب
ن

م� دىم احلندمات. كما �ي�قصن �م مل�ق و�ق
وم �بها. ي س�ي�ق ة ال�ق �ي�ن ة احلنا�ة �بلك م�نهم، والو�ن عا�ق �ئة الإ ا ل�ن �ق وذلك و�ن

�ن لئ�حاب  - د�ي الدمع ال�ن ة، و�ق�ق عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش �بات أمام �قو�ن ة �ب�قذل�يل الع�ق �ارات امل�قعل�ق اكوى والس�ق�ن �بال ال�ش  لس�ق�ق
ن

� ط سا�ن اإ�الق �ن
هم لذلك. ن ا��ق�يا�ب

الئمعال ��ي

أهداف المركز



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 4243 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

مع�يات الئهل�ية،  -  الحب
ن

ة �ب�قمو�يل م� عا�ق اص ذوى الإ حن �يف الئسش ر�ي�ب�ية الداعمة ل�قو�ن  ال�برام�ج ال�قحب
ن

موعة م� �يذ محب وم المركرن �بال�ق�ن��يق ل�ق�ن�ن س�ي�ق
اص ذوى  حن �يف الئسش �قصادى ل�قو�ن ، وم�نها عل� س�ب�يل الم�شال ل الحصر: �بر�نام�ج الدعم ال�ق الل المركرن  �ن

ن
ا�ها م� عل� أن �ي�قم �قعم�يمها �ال �نحب

مع�يات  الل أ�د ال�برام�ج الممولة �بواسطة الحب  �ن
ن

هم م� �ي�ن ن �ي�قم �قو�ن
ة الذ�ي� عا�ق اص ذوى الإ حن ع روا�قب الئسش  للمركرن أن �يد�ن

ن
ة، ��يث �يمك� العا�ق

�يد �صة �ا�ب  ك�بر، و�قرن ء الئ رن ف �ب�ي�نما �ي�قحمل ال�بر�نام�ج الحب ن الرا�قب للمو�ن
ء م� رن ع �ب � د�ن الل العام الئول �ي�بدأ �ا�ب العمل �ن حن الئهل�ية، �ن

 ، ف، �بح�يث �ي�ن�قه� العام �با�ن�حاب ال�بر�نام�ج ار�ير أداء المو�ن ق �ق�ق ، وذلك و�ن ص الحصة ال�ق� �ي�قحملها ال�بر�نام�ج ا�بل �ق�نا�ق � م�ق �يا �ن العمل �قدر�يحب
ة اكمال .  عا�ق ص ذوى الإ حن و�قحمل �ا�ب العمل لمر�قب ال�ش

مع�يات الئهل�ية ،  ة، والحب عا�ق �ئون ذوى الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش
ن

ر للمركرن م� ا�نب ال�قمو�يل الم�قو�ن ل� �ب واإ
ا�بل مادى ل�قعظ�يم الموارد. راكت �بم�ق ارا�قه ل�بعض ال�ش دما�قه واس�ق�ش دم �ن ا أن �ي�ق  للمركرن أ�يصن

ن
�يمك�

موارد المركز

مرفق رقم )2(: دراسة حالة شركة بنده للتجزئة: 
االلتزام بتوظيف األشخاص ذوى اإلعاقة



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 4445 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

موعة  الل محب  �ن
ن

ي اململكة العر�ب�ية ال�عود�ية، واله�قمام �بهم م� ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن ه�يل الئسش �يف و�ق�ئ ي �قو�ن ت �و�يل �ن �ئة م�نذ و�ق رن كة �ب�نده لل�قحب �بدأت �ش
�ي ال�ب�ي�ئة املال�ئمة  كة عىل �قو�ن ي اململكة. كما معلت ال�ش ة �ن ها امل�ن�ق�ش ي أسوا�ق كة أو �ن ي ماك�قب ال�ش ي العمل سواء �ن هم �ن كة لدمحب  امل�بادرات �ق�ب�ن�قها ال�ش

ن
م�

ي �ق�م� هلم �بالو�ول اإىل املاك�قب والئسواق وأداء مهاهم �بلك �ي� وسهول. �ية ال�ق �ق�ي�بات ال�ق�ي��ي الل احلندمات وال�ق  �ن
ن

ة م� عا�ق  ذوي الإ
ن

�يها م� �ن ملو�ن

ع  عىل س�ب�يل امل�شال، ار�ق�ن ر. �ن كة عاما �قلو الآ�ن ي ال�ش ن �ن
�ي �ن ا�يد عدد هؤلء املو�ن ن ة م�نذ عام ٢٠٠٢، و�ق عا�ق  ذوي الإ

ن
اص م� حن �يف أسش كة �ب�نده �ب�قو�ن  �بدأت �ش

ي ٢٠١٦. ا �ن �ن ي عام ٢٠١١ اىل ٢٧9 مو�ن ا �ن �ن  ١٢٧ مو�ن
ن

كة �ب�نده م� ي �ش ن �ن
ة العامل�ي عا�ق ن ذوي الإ

�ي �ن عدد املو�ن

د�يدة  �ق�قاح أسواق �ب امت �با�ن ق الئوسط، ��يث �ق ة ال�ش ي م�نط�ق كة �قوسعا �ن هدت ال�ش ي عام ١9٧٨ سش ي اململكة العر�ب�ية ال�عود�ية �ن كة �ب�نده �ن اء �ش وم�نذ اإ�ن�ش
ن م�نهم �بالعمل 

�ي ة، وز�يادة عدد املل�قح�ق عا�ق اص ذوي الإ حن مل الئسش كة احلناص �ب�ش س �نه�ج ال�ش ق �ن�ن هور�ية مرص العر�ب�ية، وهذه الئسواق �قعمل و�ن ي �ب �ن
د�يدة. ي هذه الئسواق احلب كة �ن لدى ال�ش

الل عدة م�اور: ة م�ن حن عا�ق اص ذوى �الإ �ن �يف �الأسش كة عىل دمع �قو�ن و�قعمل �ل�ش

ة ◄ عا�ق أوال: دمع �لطالب ذوي �الإ
 امل�بادرات احلنا�ة 

ن
كة �ب�ق�ئس�يس عدد م� امت ال�ش �يق هذه اهلدف، �ق املة لد�يها، ول�قح�ق وى عاملة م�ق�نوعة وسش ود �ق هم�ية و�ب كة �ب�نده �ب�ئ  �ش

ن
�قؤم�

ي عام  كة �ن امت ال�ش عىل س�ب�يل امل�شال، �ق اعدهم املدرس�ية. �ن كون م�ق ن �ي�ق ة الذ�ي عا�ق اص الطالب ذوي الإ لٍك �ن �بال�قدر�يب وال�ق�نم�ية �ق��قهدف �ب�ش
كة �ب�ئن �يصل العدد  طط ال�ش ن ي ما�يو ٢٠١٧، و�ق ع هذا العدد ل�يصل اإىل ١١٢ �ن د ار�ق�ن ي عام ٢٠١٦، و�ق ة، و9٨ �ال�بًا �ن ٢٠١5 �ب�قدر�يب ٨٨ �ال�بًا ذي اإعا�ق

لول عام ٢٠٢٠.   اإىل ٤5٠ �ب
ن أكملوا   الطالب الذ�ي

ن
ارب ٨٠% م� كة للعمل �بدوام اكمل ملا �ي�ق دم�قه ال�ش الل العرض الذي �ق  �ن

ن
ا�ه م� ب ي و�ن �نام�ج ال�قدر�ي�ب �ش�ي ال�ب ىل �ق�ئ و�ي�قحب

ا�ئف  �قلف الو�ن ي محن ة، وهم �يعملون �ن عا�ق �ي ذوي الإ ن عن
ي �ي�قم�قع �بها زمال�ئهم م� رص ال�ق س ال�ن ّ م�ن� هؤلء الطالب �ن�ن د �ق دورا�قهم ال�قدر�ي�ب�ية. و�ق

ي امل��قودعات. دار�ية، والعمل �ن ي الئسواق، والئمعال الإ دمة العمالء �ن ي ذلك �ن ة لك م�نهم �بما �ن ي �ق�قال�ئ مع اإعا�ق ال�ق
ي  ة والعمل �ن عا�ق اص ذوي الإ حن �يف امل��قمر لالئسش مان ال�قو�ن ي اململكة العر�ب�ية ال�عود�ية لصن كة �ب�نده مع وزارة ال�قعل�ي �ن عالوة عىل ذلك، �قعمل �ش
ة الر�ياض ل�قدر�يب ١5٠  ي م�نط�ق اهم مد�قها �شالث س�نوات مع مك�قب ال�قعل�ي �ن ا�ي ٢٠١٧  مذكرة �ق�ن �ب هر �ن ي سش كة �ن عت ال�ش كة. ، كما و�قّ أسواق ال�ش
صل  ا اس�قمر ل�ن هر ما�يو ٢٠١٧ �قدر�ي�با مك�ش�ن ي �بدا�ية سش ة �ن عا�ق  ذوى الإ

ن
�ية أكمل ١١٢ �ال�با م� ا�ق ة س�نو�يا، و�ب�ناًء عىل هذه ال�ق�ن عا�ق  ذوي الإ

ن
�ال�با م�

ي أسواق �ب�نده.  درا�ي اكمل �ن

ي  ◄ و�ن لك�ق كة �الإ ع �ل�ش �يف عىل مو�ق �ة لل�قو�ن ص�يص ص�ن ن �شا�ن�يا: �ق
راءات  ة ال�ب كة اك�ن ذت ال�ش ن كة. كما ا�ق ي �قعل�نها ال�ش رة ال�ق اعن ا�ئف ال�ش د�ي للو�ن ي ال�ق�ق ة �ن عا�ق  ذوي الإ

ن
ن م�

ح�ي �يع املرسش حب كة عىل �ق�ش �قعمل ال�ش
كة.  مام لل�ش �يعهم عىل ال�نصن حب ة، و�ق�ش �قل�ن ات املحن عا�ق الل �ن�ش معلومات ذات الصلة �بذوي الإ  �ن

ن
ا�ئف م� دم للو�ن مان سهولة ال�ق�ق لصن

ي  ة للعمل �ن عا�ق اص ذوي الإ حن ذب الئسش ي �ق��قهدف �ب عال�نات ال�ق وم �ب�ن�ش الإ �يف و�ق�ق ور املعارض احلنا�ة �بال�قو�ن كة �ب�نده عىل �صن رص �ش و�ق
ي  سهام �ن �ية لالإ رص الاك�ن وى العاملة، وم�نحهم ال�ن ي الدم�ج �بال�ق ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن ق الئسش  �ب

ن
از �ب�نده ك�ب�ي�ئة معل �قؤم� �ب الل اإ  �ن

ن
كة م� ال�ش

دمها. كة و�ق�ق ن �نمو ال�ش �ي �قعرن
د  ي اململكة العر�ب�ية ال�عود�ية �ق �ية �ن � مع ��ندوق �ق�نم�ية املوارد ال�ب�ش ادرون و�قعاو�نها ال�نا�ب �بكة �ق ي سش و�ي�قها �ن الل عصن  �ن

ن
كة �ب�نده وم� كما أن �ش

 معلهم ��ق �ي�ق��ن للك 
ن

ي أماك� �قالف أ�نواعها �ن ة �با�ن عا�ق  ذوي الإ
ن

ن م�
�ي �ن دمها للمو�ن ي �ق�ق �ي و�ق�ي��ي احلندمات ال�ق ي �قو�ن �ر�ت أن �قكون را�ئدة �ن

رد م�نهم العمل �ب�ي� وسهولة. �ن

كة �ج�نده  ◄ ي �ش �شال�شا: �قدر�يب و�ق�نم�ية �لكو�در �ن
ة  ة واملعر�ن  �صوهلم عىل امل��قوى املطلوب لل�ش�ق

ن
كد م� �يها لل�ق�ئ �ن �ي ال�قدر�يب ملو�ن �يامها �ب�قو�ن كة �ب�نده امل��قمر هو �ق اح �ش اإن العامل الئسا�ي ل�نحب

ن أدا�ئهم« 
اص ل�قح��ي حن ي �ق�نظر اإىل »�ق�نم�ية الئسش كة �ب�نده ال�ق  م�بادئ �ش

ن
أ م� رن ءا ل �ي�قحب رن اح. واكن هذا ال�نه�ج �ب �يق ال�نحب واملهارات الالزمة ل�قح�ق

هم  ر�ق �يذ أمعاهلم واإدارة �ن كة �ب�ق�ن�ن ي ال�ش �ن �يام مو�ن �ية �ق دد ك�ي�ن ي �ق �يَ الئساس�ية ال�ق ِ  امل�بادئ وال�ق
ن

موعة م�  محب
ن

م� ي �نه�ج �ب�نده، وامل�قصن كع�نرص أسا�ي �ن
هم ال�بعض. وأسلوب �قعاملهم مع �بعصن

ة ◄ عا�ق ة لل�قعامل مع زمال�أهم ذوي �الإ عا�ق �ي ذوي �الإ ن م�ن عن
�ي �ن عد�د �ملو�ن ر��جعا: �إ

عىل س�ب�يل  ة. �ن عا�ق اص ذوي الإ حن ن عىل ال�قعامل مع الئسش
�ي �ن ي �قدر�يب املو�ن ا �و�يال �ن ن كة �ب�نده، �قار�ي كة الئم ل�ش ول، وىهي ال�ش موعة �ا�ن �قملك محب

ور  ول حلصن طاعات �ا�ن �قلف �ق ي محن �ن�قاج �ن  مدراء الإ
ن

�ية، وم�  اإدارة املوارد ال�ب�ش
ن

ن م�
�ي �ن  املو�ن

ن
موعة م� ي عام ٢٠١١ محب ول �ن دت �ا�ن امل�شال أو�ن

ر�ة  �ية«، وم�شَّل هذا �ن ي اإدارة املوارد ال�ب�ش مالة �ن �يذ �نظام ال�قدر�يب والرن هوم و�ق�ن�ن ت ع�نوان »م�ن دام �ق ي العا�ة اهلول�ند�ية أم��ق ي �ن �نام�ج �قدر�ي�ب �ب
ي ماكن العمل. ة وال�قعامل معهم �ن عا�ق اص ذوي الإ حن  دم�ج الئسش

ن
 املعارف ال�قوعو�ية ع�

ن
�يد م� ة املرن ا�ن �ن لإ

ن ذوي 
�ي �ن ات املو�ن ة ل�قل�ب�ية ا��ق�يا�ب ة واملعر�ن �يها �يملكون ال�ش�ق �ن  أن مو�ن

ن
كد م� كة �ب�نده �بعض احلنطوات الالزمة لل�ق�ئ ذت �ش ن ة، ا�ق �ي ي الآو�نة الئ�ن و�ن

د �ق �قصم�ي  ة«. و�ق عا�ق اص ذوي الإ حن اعل مع الئسش طة ال�ق�نم�ية �بع�نوان »ال�ق�ن  �ن
ن

ء م� رن  الدورات ال�قدر�ي�ب�ية كحب
ن

دت سل�لة م� د ع�ق ة، و�ق عا�ق الإ
د  ات �رك�ية و�برص�ية ومسع�ية. و�ق ن أ�حاب اإعا�ق

�ي �ن �نب مع مو�ن �ب�نا اإىل �ب ن �يعملون �ب مالء الذ�ي ة لدى الرن هذه الدورات ال�قدر�ي�ب�ية ل�ب�ناء ال�ش�ق
ة ال�قدر�ي�ب�ية �واىلي  د �رصن هذه الورسش ة، و�ق عا�ق اص ذوي الإ حن ي مع الئسش ا�ب ب �ي اعل الإ ادات ال�ق�ن رسش ة ال�قدر�ي�بة عىل عرض م�بادئ واإ ت هذه الورسش رّكرن

�ية. ال املوارد ال�ب�ش ي محب ن �ن
لت دورات ال�قوع�ية معظم مدراء الئسواق والعامل�ي ا، ومسش �ن  مو�ن

ن
9٣ م�



امل  �يف ال�ش �ية ال�قو�ن ة 4647 اس�قرا�ق�يحب عا�ق �ئون ذوي الإ  اله�ي�ئة العامة ل�ش

ة ◄ عا�ق اص ذوى �الإ �ن ي لالأسش �ي�ن رص �ل�قدرج �لو�ن �قاحة �ن امسا: �إ حن
ي  رص ال�ق ن �قلك ال�ن

ل م� الب أ�ق ي العن ي ىهي �ن �ي�ن �يدة �ق�ق�ي� هلم ال�قدرج الو�ن ا�ئف �ب ة عىل و�ن عا�ق ن ذوي الإ
�ي �ن رص �صول املو�ن اث أن �ن هرت الئ�ب أ�ن

اص  حن املة لالئسش �ي �ب�ي�ئة معل سش و م��قمر �ب�قو�ن وم وعىل �ن �نها �ق�ق اإ كة �ب�نده �قدرك ذلك �ن ة. و�بما أن �ش  دون اإعا�ق
ن

ن م�
�ي �ن  املو�ن

ن
هم م� �ي ر لعن �ق�قو�ن

كة  كة. ��يث �ق�شوم ال�ش �يات العمل لدى ال�ش ال�ق �قهم امله�ن�ية وهو ال�نه�ج الذي �يع�ق�ب أ�د أ�ن ي م��ي دم �ن اح وال�ق�ق ن ال�نحب
ة ل�قمك�ي�نهم م� عا�ق ذوي الإ

د�يدة  ات واملهارات احلب  احلصول عىل احلن�ب
ن

ي �قمك�نهم م� ر هلم ال�ب�ي�ئة ال�ق ن و�قو�ن
�ي �ن  املو�ن

ن
هم م� �ي عا�قهم و�مو�ا�قهم امله�ن�ية أسوة �بعن �بدراسة �قو�ق

ي �ق�ق�ناسب مع مهارا�قهم واه�قماما�قهم.  �ية ال�ق �ي�ن اف الئدوار الو�ن واس�قك�ش
ن 

ة العامل�ي عا�ق ن ذوي الإ
�ي �ن كة �ب�نده احلنطوات الالزمة ل�قحد�يد عدد املو�ن ذت �ش ن ة ا�ق عا�ق اص ذوي الإ حن ي لالئسش دم امله�ن ي س�ب�يل �ق�ي��ي معل�ية ال�ق�ق و�ن

 
ن

كة م� ي ال�ش ي مل�ن�ق��ب �ي�ن دم الو�ن ل. و�ق�ق م�قا�بعة ال�ق�ق صن لك أ�ن راد �ب�ش ن اس�ق�يعاب الئ�ن
��ي  �ق

ن
 م�

ن
�يق ��ق �ق�قمك� لك د�ق ا�قهم �ب�ش �يل اإعا�ق لد�يها و�ق�حب

كة. اح أمعال ال�ش ب ي اإ�ن د�يدة وامل�اهمة �ن د�يات �ب ي �ق راط �ن ن  ال�ن
ن

�ي�قهم اإىل م�نا�ب �قمك�نهم م� �ق ة و�ي�ق �ق  دون اإعا�ق
ن

نمال�ئهم م� ة أسوة �ب عا�ق ذوي الإ

ة ◄ عا�ق ن ذوي �الإ
�ي �ن �قوح للمو�ن سادسا: �ل�يوم �لس�نوي �مل�ن

ر�يق معل  �يها �يعملون ك�ن �ن عل مو�ن ي �ب ة �ن كة �ب�نده �قوىلي أهم�ية ك�ب�ي اإن �ش ة �ن عا�ق �يها ذوي الإ �ن ي ملو�ن دم امله�ن رص ال�ق�ق �ي �ن ة اإىل معلها عىل �قو�ن ا�ن اإ�ن
ن 

�ي �ن �قوح« للمو�ن طة »ال�يوم امل�ن مل هذه الئ�ن�ش كة. و�ق�ش ن �بال�ش
�ي �ن طة ل�قو�ش�يق ار�ق�باط املو�ن  الئ�ن�ش

ن
ل ذلك العد�يد م� ذ لئ�ب كة، و�ق�ن�ن ي ال�ش وا�د �ن

�قوح«  امل�ن  هذا »ال�يوم 
ن

م� و�ي�قصن �ية.  �ق ال�ش ة  وامل�نط�ق الوسط�  ة  وامل�نط�ق ر�ب�ية  العن ة  امل�نط�ق ن 
ي لك م� كة �ن ل�يم�ية لل�ش �ق الإ املاك�قب  ي  ة �ن عا�ق الإ ذوي 

ن وعا�ئال�قهم.
�ي �ن �يه للمو�ن �ن طة وال�ق  الئ�ن�ش

ن
موعة م�ق�نوعة م� محب

�قهم �مله�ن�ية ◄ ي مس�ي دم �ن ة م�ن �ل�ق�ق عا�ق ن ذوي �الإ
�ي �ن ن �ملو�ن

ي �قمك�ي سا�جعا: �لر�يادة �ن
املمارسات  ل  صن وأ�ن وال�قدر�يب  ورة  وامل�ش ادات  رسش الإ د�ي  �ب�ق�ق �قع�ن  ي  ال�ق ة«  عا�ق والإ الئمعال  لئ�حاب  ادرون  �ق �بكة  »سش اإىل  مامها  ا�نصن الل  �ن  

ن
م�

كة  ماهم اإىل ال�ش ي سوق العمل و�ق�ه�يل ا�نصن ة �ن عا�ق اص ذوي الإ حن مل الئسش امها �ب�ش ن كة �ب�نده عىل ال�ق طاع احلناص، أكدت �ش ي ال�ق لئ�حاب الئمعال �ن
ي أمعاهلم. اظ �بهم �ن وال��ق�ن

�ي ح�يا�قهم” ◄ ي هلم ل�يعن �يذ م�جادرة “ دع �ل�جا�ق الل �ق�ن�ن ة، م�ن حن عا�ق اص ذوى �الإ �ن وق �الأسش ن ح�ق �ي �ي �ملو�رد �ملال�ية ل�قعرن ي �قو�ن �شام�نا: �ملساهمة �ن
ي  ي �قعمل معهم �ن �ية ال�ق مع�يات احلن�ي ة واحلب عا�ق اص ذوي الإ حن ل دمع الئسش  أ�ب

ن
عات م� مع ال�ق�ب ي م�بادرة حلب كة �ب�نده �ب�ق�ب�ن امت �ش ي عام ٢٠٠٦ �ق �ن

ع  �يع معال�ئها �بال�ق�ب حب الهلا عىل �ق�ش  �ن
ن

كة م� �ي ��يا�قهم«، و�قعمل ال�ش ي �يعن عار »دع ال�با�ق د �لت هذه امل�بادرة سش اململكة العر�ب�ية ال�عود�ية. و�ق
ة أسواق  ي اك�ن ال هذه امل�بادرة سار�ية �ن ن ي اململكة. ول �ق ة �ن عا�ق ال ذوي الإ كة لصال الئ��ن ي أسواق ال�ش �يا�قهم �ن �ق وا�ق�ي م�ش ن �ن

�باهللالت وما �ي�ق�ب�ق م�
ا�ي ٢٠١٧  �ب هر �ن ي سش ر �شمار هذه امل�بادرة �ن �ية. و�قم�شلت آ�ن ة الئعوام املا�ن ي الع�ش  ٦5 مل�يون ر�يال سعودي �ن

ن
ع أك�ش م� ي �ب �ب�نده ��يث ساعدت �ن

 ١٠ مل�يون ر�يال.
ن

ة و�بم�بلغ أك�ش م� عا�ق ال ذوي الإ ع�ية الئ��ن د�يا لصال �ب �ياك �ن�ق كة سش �ب�ق�ل�ي ال�ش

مرفق رقم )3( : خطة العمل االجرائية
 )2019-2018(
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درات ومهارات  �ب�ناء �ق
ة للدم�ج  عا�ق اص ذوى الإ �ن الئ�ش
عداد  �ن �وق العمل، وكذلك اإ

�ب�ي�ئة العمل �بما �يمك�نهم م�ن 
�ية  �ي�ن أداء مهامهم الو�ن

ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ 1- دمع الئ�ش
ول اإىل  �باملعلومات واملهارات الالزمة للد�خ

 �وق العمل
 

خ
�ي م�خاخ معل دامع ومال�ئ م� 2- �تو�خ

اكء  ة ال�ش ل مهارات اك�خ الل ص�ت �خ
ة �خ �ب�ي�ئة العمل  عا�ت اص ذوى الإ حخ لالئ�ش
د�ي الدمع واملسا�خدة  خ �ت�ت

�بما �يمك�خهم مم�
 هلم.

�يادات الكوم�ية  درات ال�ت 3- �تطو�ي �ت
اص ذوى  حخ �يف ال�ش خ �تو�خ

املسؤولة ع�
ة،  عا�ت �ئون الإ ة )اهل�ي�ئة العامة لسش عا�ت الإ
وى العاملة، ود�يوان الخدمة  وه�ي�ئة ال�ت

 املد�خ�ية(. 

 ورش العمل 
خ

موعة م� �يذ محب �ت�خ�خ
اص ذوى  حخ ل مهارات ال�ش ال�تدر�ي�ب�ية ل��ت

سة �خ  خ امل�خا�خ
ة  �بما �يمك�خهم م� العا�ت

را�خهم ،  دم املساواة مع أ�ت �يف عىل �ت ال�تو�خ
 �بما �خ ذلك ال�تدر�يب عىل رأس العمل
 هذه الورش مهارات 

خ
م�  عىل أن �ت�ت�خ

�يادة واملهارات  عامة م�شل الدارة وال�ت
��ة عىل  ال�يا�ت�ية، وكذلك ورش م�تحخ

ا�ئف ال�ت ��يعملون �بها الو�خ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
طاع الكوىم   ال�ت

خ
 �بدمع م�

طاع الخاص    وال�ت

خ �ت �تدر�ي�بهم   خ الذ�ي
 عدد امل�تدر�ب�ي

ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية ال�ت �ت ال�تدر�يب عل�يها   عدد ال�ب
الل ال�تدر�يب اعلهم �خ ا�ب�تهم و�ت�خ  مدى ا��تحب

هم  خ الذن �ت دمحب
�ي �خ  عدد املو�خ

ة عا�ت خ ذوى الإ
�ي �خ  �خ أداء املو�خ

خ
�خس�بة ال�تحس�

اص  حخ اكء لالئ�ش �يذ ورش معل �تدر�ي�ب�ية ل�ش �ت�خ�خ
مالء  ة �خ �ب�ي�ئة العمل، م�شل الرخ عا�ت ذوى الإ
د�ي  خ �ت�ت

خ �بما �يمك�خهم م� �ي خ امل�با�ش �ي واملد�ي
�ية.  �ي�خ الدمع الاك�خ هلم �خ أداء مهامهم الو�خ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
طاع الكوىم   ال�ت

خ
 �بدمع م�

طاع الخاص    وال�ت

خ   
 عدد امل�تدر�ب�ي

ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية ال�ت �ت ال�تدر�يب عل�يها   عدد ال�ب
الل ال�تدر�يب اعلهم �خ ا�ب�تهم و�ت�خ  مدى ا��تحب
ة عا�ت خ ذوى الإ

�ي �خ  �خ أداء املو�خ
خ

�خس�بة ال�تحس�

خ �باإدارة 
�ي �خ درات الال�ية للمو�خ �ي�ي ال�ت   �ت�ت

د�يد  �يف، �بهدف �ت �بة ال�تو�خ ه�يل ومرا�ت ال�ت�ئ
ه�يل�ية امل�خا��بة هلم،  ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية وال�ت�ئ ال�ب
ا�تهم �خ �توص�يل  �ب  �خ

خ
ادة م� وذلك لال��ت�خ

�يف،  خ ال�تو�خ
ماك� ة �ب�ئ اص ذوى العا�ت حخ الئ�ش

�ي�ي وامل�تا�بعة. وال�ت�ت

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
طاع الكوىم   ال�ت

خ
 �بدمع م�

طاع الخاص    وال�ت

�ي�ي   اإعداد ا��تمارات ال�ت�ت�ت
ون اإىل �تدر�يب  �تا�ب

خ �ي خ الذ�ي
�ي �خ  عدد املو�خ

ل�يها  ون اإ �تا�ب
ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية ال�ت �ي  عدد ال�ب

اركة  �خ ال�تدر�يب  خ �خ املسش
�ب�ي  �خس�بة الراعخ

خ �خ 
ي للعامل�ي �خام�ج �تدر�ي�ب �يذ �ب   �ت�خ�خ

�يف  خ �تو�خ
هات الكوم�ية املسؤولة ع� الب

ة.  عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش

خ �ت �تدر�ي�بهم   خ الذ�ي
�ي �خ  عدد املو�خ

ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية ال�ت �ت ال�تدر�يب عل�يها   عدد ال�ب
ا�ب�تهم  خ �خ ال�تدر�يب ومدى ا��تحب

ارك�ي ور املسش �خس�بة ��خ
الل ال�تدر�يب اعلهم �خ  و�ت�خ

خ 
�ي ة املل�تح�ت عا�ت خ ذوى الإ

�ي �خ �يادة �خ عدد املو�خ �خس�بة الرخ
�يف   �بال�تو�خ
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اص ذوى  �ن اركة الئ�ش ز�يادة  م�ش
ه  ن �ي �ن �يف، و�ق ة �ن ال�قو�ن عا�ق الإ

�ص  ان �ن اء �ن العمل، و�ن لل�ب�ق
�ي�ن هلم.  دم الو�ن ال�ق�ق

�ي  الل �تو�خ  �خ
خ

1- �ته�ي�ئة �ب�ي�ئة العمل م�
 

خ
�ت�ي�بات ال�ت �تمك� ات وال�ت ال�ت�يس�ي

 أداء مهامهم 
خ

ة م� عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش
�ية. �ي�خ  الو�خ

�يف  �بة ال�تو�خ ه�يل ومرا�ت 2- �تطو�ي اإدارة ال�ت�ئ
ل  امل دا�خ �يف السش ا لل�تو�خ ل�تكون مركرخ

م 1(.  ق ر�ت  اهل�ي�ئة ) مر�خ
اص ذوى  حخ �يف الذا�ت لالئ�ش 3- دمع ال�تو�خ

ا�بل لل�تط�ب�يق. �يار م�تاح، و�ت ة كحخ  العا�ت

دمة  �يف وامل�تا�بعة املس�تحخ ع معا�ي�ي ال�تو�خ وصخ
�بة  ه�يل ومرا�ت �بل اإدارة ال�ت�ئ خ �ت

�ال�يا م�
�يف �باهل�ي�ئة �بما �ي�تال�ئ مع املمار�ات  ال�تو�خ

الدول�ية الرا�ئدة

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية
وى العاملة ه�ي�ئة ال�ت

  
�يف وامل�تا�بعة ا�ئمة معا�ي�ي ال�تو�خ  الخروج �ب�ت

دام هذه املعا�ي�ي  خ �ي�ت �تدر�ي�بهم ل��تحخ  عدد الذ�ي
�يذ هذه املعا�ي�ي �بها �ئت ال�ت ��ي�ت �ت�خ�خ عدد امل�خسش

رار  اذ �ت خ �خة امل�خو�ة �با�ت �تدر�يب اللحب
�يف عىل املعا�ي�ي ال�ت �ت اعدادها ال�تو�خ

خ 
 عدد امل�تدر�ب�ي

هم �خ  �ي�خ خ �ت �تو�خ ة الذ�ي عا�ت اص ذوى الإ حخ عدد الئ�ش
د�يدة الت �ب محب

ة والو�ا�ئل واملع�ي�خات ال�ت  هرخ �ي الئ�ب  �تو�خ
 الع�يش 

خ
ة م� عا�ت ص ذوى الإ حخ  السش

خ
�تمك�

دم  �ية عىل �ت �ي�خ الل�ية وأداء مهامه الو�خ �با��ت�ت
را�خه �بال�تعاون مع الئ�راف  املساواة مع أ�ت

املع�خ�ية 

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
طاع الكوىم   ال�ت
طاع الخاص    ال�ت

مع�يات الئهل�ية  الب

اء الئدوات د معها ل�ش اكت ال�ت �ت ال�تعا�ت  عدد ال�ش
و�يدها �بالئدوات خ هات ال�ت �ت �ت   عدد الب

ة عا�ت اص ذوى الإ حخ  الئ�ش
خ

خ م� �يد�ي  عدد املس�ت�خ
ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش   والو�ا�ئل املع�ي�خة ل�تو�خ

 

 
خ

حة م� وء عىل ال�خماذج ال�خا�ب اء ال�خ ل�ت اإ
را�خهم  رخ أ�ت �خ ة �بما �ي عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

اط  عىل ال��تمرار �خ العمل ) ا�خظر �خسش
ع الوىع(  ج ور�خ و�ي ال�ت

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
طاع الكوىم   ال�ت
طاع الخاص    ال�ت

ها �ي�خ حة ال�ت �ت �تو�خ  عدد ال�خماذج ال�خا�ب
 

�ية  �خة ال�ت�خس�ي�ت ك�يل اللحب ة�تسش عا�ت �ئون ذوى الإ اهل�ي�ئة العامة لسش

ك�يل  رار ال�تسش  �ت
اء  عدد الئع�خ

�خة هات املم�شلة �خ اللحب  عدد الب
�خة  �تماعات اللحب ا�خ�تظام ا�ب

ن 
ن ال�قعاون وال�ق�ن��يق �ب�ي �ي �قع�ن
�يف  هات املع�ن�ية �ب�قو�ن احلب

ة عا�ق اص ذوى الإ �ن الئ�ش

هات  خ مم�شىل الب
�ية م� �خة �ت�خس�ي�ت اء لب اإ�خسش

خ ال�تعاون، و�ت�بادل املعلومات  �ي املع�خ�ية ل�تعرخ
 املوارد 

خ
ادة م� ات ل�تعظ�ي ال��ت�خ والخ�ب

طط معل م�تاكملة،  ع �خ امل�تا�ة، ووصخ
�يذها وم�تا�بعة �ت�خ�خ

�يق الئهداف  طة العمل ل�تح�ت عة �خ مرا�ب
ا�خو�خ�ية  �ية وال�ر ال�ت ا�ت�يحب ق ال��ت املحددة و�خ
هة  د�يد دور لك �ب واملؤ�س�ية امل�تا�ة، مع �ت

هات املع�خ�ية   الب
خ

م�

ة عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
ه�يل امله�خ   اإدارة ال�ت�ئ
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية

وى العاملة �خام�ج اعادة ه�يكة ال�ت �ب

�يذ الخطة  اركة �خ �ت�خ�خ هات املسش  عدد الب
هة  � دور لك �ب ة �توصخ اع�تماد و�ش�ي�ت

�يذ  هة �ي�تا�بع �ت�خ�خ  لك �ب
خ

�ت�يار م�خسق م� ا�خ
�خة  ر�ي للحب دم �ت�ت دورها �خ الخطة و�ي�ت

دم املحرز خ ال�ت�ت
�ية ع� ال�ت�خس�ي�ت

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية
وى العاملة ه�ي�ئة ال�ت

�تماعات   عدد ال�ب
ار�ي   عدد ال�ت�ت

�يارات امل�يدا�خ�ية   عدد الرخ
ا لخطة العمل �ت اط و�خ از لك �خسش ب �خس�بة ا�خ

 COmmuniTy ( ر�يطة للموارد اإعداد �خ
ReSOuRCe mAPPing ( ، �واء املال�ية أو 

هات  ة الب  اك�خ
خ

دار�ية امل�تا�ة م� �خ�ية أوالإ ال�خ
�تمع املد�خ لدمع  الكوم�ية والدول�ية، واملحب

ل   أ�ب
خ

ة، م� عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش �تو�خ
ادة م�خها  �يا �ب�ي�خها ل�تعظ�ي ال��ت�خ ال�ت�خس�يق �خ

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية
وى العاملة  ه�ي�ئة ال�ت

مع�يات الئهل�ية  الب
طاع الخاص ال�ت

ر�يطة املوارد خ  الخروج �ب
ر�يطة  اركة �خ اإعداد الخ هات املسش  عدد الب

وم �به �خ اإ�ار  مة �بالدور الذى ��ت�ت خ هات املل�ت عدد الب
ر�يطة هذه الخ
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ارك�قهم  �يع أص�اب العمل ودعم م�ش �ب �ق�ش
�اكء. �بطال و�ش اكئ

-1 �ث أصحاب الئعمال على 
 

خ
ة م� عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش �تو�خ
رخ  د�يم الحوا�خ ع الوعى و�ت�ت الل ر�خ �خ

 الماد�ية والمع�خو�ية 
ى  ل الممار�ات �خ �خ اركة أ�خ -2 مسش

ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف ال�ش  �تو�خ
راكة مع  ىي �ش ول �خ -3 الد�خ

 أصحاب 
خ

موعة م�ت�خوعة م� محب
العمل للح�ول على رؤاهم �ول 

ة  �تل�خ طاعات المحخ ات ال�ت ا��ت�يا�ب
�يف، ��يث ��يسهم ذلك  لل�تو�خ
�يف الذي  ىي �تطو�ير دعم ال�تو�خ �خ

 
خ

 ال�با��ش�ي�
خ

�ي�تم �ت�م�يمه للك م�
 العمل وأصحاب العمل ، مما 

خ
ع�

 
خ

وة �ب�ي� حب ة ال�خ ى معالحب �يساعد �خ
ا�ئف الم�تا�ة.  المهارات والو�خ

 أصحاب الئعمال �بر�ئا�ة مد�ير 
خ

�خة عل�يا م� ك�يل لحب �تسش
 

خ
ور مم�شل�ي� ة، و�بح�خ عا�ت �ئون ذوى الإ اله�ي�ئة العامة لسش

د�يم  �خة �ب�ت�ت وم هذه اللحب ة ��ت�ت عا�ت اص ذوى الإ حخ  الئ�ش
خ

ع�
�يد  ورة للحكومة �ول الطرق الم�ب�تكرة لدم�ج المرخ المسش
�يف، وكذلك �ث  ى ال�تو�خ ة �خ عا�ت اص ذوي الإ حخ  الئ�ش

خ
م�

�يف  رى ل�تو�خ �ير الر�بح�ية الئ�خ راكت والمؤ�سات عخ السش
د�يم  رااكت، و�ت�ت الل �ب�خاء السش  �خ

خ
ة م� عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

ى �ث أصحاب  ا�ب�ية، وممار�ات را�ئدة  �تسهم �خ �خماذج ا�يحب
ة،  و�رح الئراء  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف ال�ش العمل على �تو�خ

د�يدة ل�تمو�يل �برام�ج دعم  لى موارد �ب �ية الوصول اإ �ول ك�ي�خ
ة.  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش �تو�خ

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة   العا�ت

طاع  راكت ال�ت مم�شلى �ش
اص الحخ

ى  خ �خ
ارك�ي� اص المسش طاع الحخ عدد مم�شلى ال�ت

�خة   اللحب
�تماعات  عدد ال�ب

ار�ير   عدد ال�ت�ت
�ترا�ات  �يذ اا�ت  �خس�بة �ت�خ�خ

 ��ي�تم 
خ

 الذ�ي�
خ

�ي� اص المعا�ت حخ عدد الئ�ش
هم دمحب

�يف  خ ل�تو�خ
رخ لئصحاب العمل الداعم�ي� د�يم �وا�خ �ت�ت

 
خ

�يرها م� مارك وعخ ة �ت�تعلق �بالحب عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش
دمها لهم الدولة  أن �ت�ت

خ
الم�ت�يازات ال�تى �يمك�

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة  العا�ت

وم  راكت واله�ي�ئات ال�تى �ت�ت  عدد السش
ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش  �ب�تو�خ

 
خ

دد الذ�ي� ة الحب عا�ت  ذوى الإ
خ

�ي� �خ عدد المو�خ
هم �بسوق العمل ��ي�تم دمحب

�ئن الدعم الم�تاح  ر المعلومات لئصحاب العمل �بسش �خسش
ى  ا�ئهم �خ ة  أو �ب�ت عا�ت اص ذوي الإ حخ �يف الئ�ش ل�تسه�يل �تو�خ

العمل. 

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة  العا�ت

ها  هات ال�تى �تم ا��تهدا�خ  عدد الحب
ة لدى لك م�خها   �خس�بة ز�يادة المعر�خ

 ��ي�تم 
خ

ة الذ�ي� عا�ت  ذوى الإ
خ

�ي� �خ عدد المو�خ
هم دمحب

�خ�تر�خت، على ��ب�يل الم�شال  اإ�الق م�خ�ة م�ب�تكرة على الإ
�تماعى، �تر�بط أصحاب العمل،  أ�د م�خ�ات ال�تواصل ال�ب

�يرخ الحوار  مهور العام ل�تعرخ ة، والحب عا�ت اص ذوي الإ حخ والئ�ش
ادة مما  ورة والدروس المس�ت�خ الل �ت�بادل المسش  �خ

خ
�ب�ي�خهم، م�

�يف. ام �بمع�يار ال�تو�خ ى ز�يادة الوعىي ودعم الل�ترخ �يسهم �خ

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة   العا�ت

عالم   وزارة الإ
�ئون  وزارة الدولة لسش

طاع  دمات- �ت الحخ
ال�ت�الت 

اركة على هذه الم�خ�ة   �خس�بة المسش
اعل   �خس�بة ال�ت�خ

 �ت�خظ�يم �دث ��خوى �تحت ع�خوان 
امل(  �تحت رعا�ية  �يف السش  ) المؤ�تمر الس�خوى لل�تو�خ
�ي�خ ص�باح الئ�مد  رة صا�ب السمو السش ور ��خ و�بح�خ
 أصحاب الئعمال 

خ
ا�بر ال��باح أم�ير ال�بالد، �ير�بط �ب�ي� الحب

ىي محاولة  خ �خ
���ي� ة والم�تحخ  لد�يهم اإعا�ت

خ
 الذ�ي�

خ
�ي� �خ والمو�خ

ة،  عا�ت اص ذوى الإ حخ سور �ب�ي�خهم ، وا�براز مهارات الئ�ش ل�ب�خاء �ب
�يهم ككوادر مؤهلة  ة أصحاب الئعمال �خ مما �يدعم �ش�ت

ومدر�بة. 

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة عا�ت  الإ

اص طاع الحخ ال�ت

اركة  هات المسش  عدد الحب
ى المؤ�تمر  مس�توى ال�تم�ش�يل الحكومى �خ
 

خ
ارك�ي� ة المسش عا�ت اص ذوى الإ حخ  عدد الئ�ش

اص  حخ وق الئ�ش ع الوعى �بح�ت �خها ر�خ �ئ  �ش
خ

 �ت�خظ�يم أ�داث م�
وء  اء ال�خ �يف، وكذلك ال�ت ى ال�تو�خ ة ل ��يما �خ عا�ت ذوى الإ

ف  ة المو�خ ا�ئرخ ازا�تهم، على ��ب�يل الم�شال، �ب على ا�خحب
�يف  ل مؤ�سة داعمة ل�تو�خ �خ ة أ�خ ا�ئرخ الم�شالى للعام، و�ب

ال �بال�يوم العالمى  ة، وال��ت�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش
ط�ية اإعالم�ية م�خا��بة  �ير �تعخ ة،  مع �تو�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ لالئ�ش

لها

�ئون ذوى  اله�ي�ئة العامة لسش
ة  عا�ت  الإ

دمة المد�خ�ية   د�يوان الحخ
وى العاملة   ه�ي�ئة ال�ت
مع�يات الئهل�ية   الحب

اص  طاع الحخ راكت ال�ت �ش

 عدد الئ�داث ال�تى �تم �ت�خظ�يمها
اركة  هات المسش  عدد الحب

 
خ

ارك�ي� ة المسش عا�ت اص ذوى الإ حخ  عدد الئ�ش
اح  �ص ال�خحب عدد �ت
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ال  اث وال�قطو�ي �ن م�ب  دمع الئ�ب
ة عا�ق اص ذوى الإ �ن �يف الئ�ش �قو�ن

ة  �ي �ب�خ�ية معلوما�ت�ية مو�ش�ت 1- �تو�خ
�يذ  املة �ت�ت�ي� �ت�م�ي و�ت�خ�خ و�ش

اص  حخ �يف الئ�ش الت دامعة ل�تو�خ �تد�خ
ة عا�ت  ذوى الإ

طط العمل  2- �تطو�ي الس�يا�ات و�خ
ات  �ي ام�ج �بما �يواكب ال�تعخ وال�ب

اث  ج الئ�ب ا ل�خ�تا�ئ �ت الدا�ئمة و�خ
 والدرا�ات.

�يق للم�تا�بعة  ع �خظام د�ت 3-وصخ
�ي�ي   وال�ت�ت

ة ل ��يما  عا�ت اص ذوى الإ حخ �لة لالئ�ش اعدة �ب�يا�خات م�خ �ب�خاء �ت
ا�ئف ال�ت  ة، والو�خ عا�ت مل �خوع الإ �يف، و�تسش خ ال�تو�خ

�خ ��
لك مس�تمر. د�ي�شها �بسش �يعملون �بها، و�ت

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
وى العاملة   ه�ي�ئة ال�ت
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية

�ية لال��اء دارة املركرخ الإ

اعدة ال�ب�يا�خات  ي ل�ت  ال�ت�م�ي امل�بد�ئ
اعدة  اركة �خ �ت �ي�بة واملسش هات املس�تحب عدد الب

 ال�ب�يا�خات
عها  �خس�بة ال�ب�يا�خات ال�ت ��ي�ت �ب

اص  حخ ��ية لالئ�ش حخ ا�بالت �ش راء ا��ت�ب�يا�خات دور�ية وم�ت ا�ب
ة، وزمالؤهم �خ العمل، والرؤ�اء، وأصحاب  عا�ت ذوى الإ

اص  حخ �يف ال�ش و �تو�خ اها�تهم  �خ ب ة أرا�ئهم وا�ت الئمعال، ملعر�خ
اص ذوى  حخ هها الئ�ش الكت ال�ت �يوا�ب ة، واملسش عا�ت ذوى الإ

�ياس  ، و�ت �ات ال�تطو�ي �ت ة �خ �ب�ي�ئة العمل، وم�ت عا�ت الإ
ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ  �خ أداء الئ�ش

خ
ال�تحس�

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
وى العاملة   ه�ي�ئة ال�ت
 د�يوان الخدمة املد�خ�ية

�ية لال��اء دارة املركرخ الإ

 ا��تمارات ال��ت�ب�يان 
��ية  حخ ا�بالت السش  عدد ال��ت�ب�يا�خات وامل�ت

��ية حخ ا�بالت السش ج ال��ت�ب�يان وامل�ت ار�ي �خ�تا�ئ  �ت�ت
ة  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش �ي �خ و�خ �خس�بة ال�تعخ

ذه،  ام�ج امل�خ�خ طط وال�ب راء م�تا�بعة دور�ية ر�بع ��خو�ية للحخ ا�ب
هود  �ي�ي ) ��خوى / �خ�ف ��خوى( للحب ر�ي �ت�ت واإعداد �ت�ت

�ية  ا�ت�يحب �يق الئهداف ال��ت امل�بذولة، ومدى مال�ئم�تها ل�تح�ت
وعة، �بما �يساعد �خ معل�يات ال�تطو�ي املس�تمرة املوصخ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ اهل�ي�ئة العامة لسش

�ي�ي ) المسارات، وأدلة  أدوات امل�تا�بعة وال�ت�ت
) لخ ا�بلة،.. اإ  امل�ت
�ي�ي  ار�ي ال�ت�ت  �ت�ت

ق الئهداف  �ت �خس�بة �ت

ة والو�ا�ئل والئدوات  هرخ ا�ئمة الئ�ب ال�تحد�يث الدورى ل�ت
 

خ
�يف، م� ة �خ ال�تو�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ الدامعة لدم�ج الئ�ش

ل�يه �خ هذا   أ�دث ما �ت ال�توصل اإ
خ

الل ال�بحث ع� �خ
�يا  دام ال�تك�خولو�ب �ئن عىل املس�توى الدوىل، �بما �يدمع ا��تحخ السش

ة.  عا�ت اص ذوى الإ حخ دمة الئ�ش الد�ي�شة �خ �خ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ ة والو�ا�ئل والئدوات اهل�ي�ئة العامة لسش هرخ ا�ئمة الئ�ب �ت

ي  و�خ ع الل�يك�ت اث عىل املو�ت ج الدرا�ات وال�ب   �خ�ش �خ�تا�ئ
ة ��ت �ي�تس�خ  عا�ت اص ذوى الإ حخ �يف الئ�ش الخاص �بدمع �تو�خ

، وال�توص�يات.  ج خ ال�ب�يا�خات، وال�خ�تا�ئ
ادة م� اكء ال��ت�خ ة ال�ش لاك�خ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ اهل�ي�ئة العامة لسش
ها   عدد الدرا�ات وال��ت�خ�ب�يا�خات ال�ت �ي�ت �خ�ش

اموا �بال�الع عىل هذه  خ �ت راد الذ�ي عدد الئ�خ
ع الل املو�ت  �خ

خ
الو�شا�ئق م�

ا  �ت طط العمل �ب�ورة دور�ية و�خ عة الس�يا�ات و�خ مرا�ب
اث والدرا�ات ج الئ�ب ل�خ�تا�ئ

ة عا�ت �ئون ذوى الإ طط العمل اهل�ي�ئة العامة لسش �ي �خ الس�يا�ات و�خ �خس�بة ال�تعخ
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ع الوىع لدمع حق  ج ور�ن و�ي ال�ق
ة �ن  عا�ق اص ذوى الإ �ن الئ�ش

�يف  ال�قو�ن

ة،  عا�ت اص ذوى الإ حخ وق الئ�ش �ت ع الوىع �ب 1- -ر�خ
�تمع هم �خ املحب  وأهم�ية دمحب

درات واملهارات ال�ت �ي�تم�تع �بها  ج لل�ت و�ي 2- ال�ت
وا�ئد ال�ت �تعود عىل  ة، وال�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

هم. �ي�خ خ �تو�خ
�تمع م�  اصحاب الئمعال واملحب

عالم عىل �ت�ب�خ صورة  �يع و�ا�ئل الإ حب 3-�تسش
ق مع  ة �ت�ت�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ ا�ب�ية لالئ�ش ب ا�ي

ة الدامعة  �تل�خ درا�تهم ومهارا�تهم، والئ�ر املحخ �ت
هة ال�ورة ال�خمط�ية هلم. هم، وموا�ب و�ت  ل�ت

اص ذوى  حخ �ية دم�ج الئ�ش ع الوىع �بك�ي�خ 4- ر�خ
ة �خ �وق العمل. عا�ت الإ

خ 
اور�ية مع العامل�ي اءات �تسش د ورش معل ول�ت ع�ت

�ية  �تهم �خ ك�ي�خ سش عالم مل�خا�ت �تلف و�ا�ئل الإ �بمحخ
اص  حخ وق الئ�ش ل ر�ا�ئل دامعة ل�ت اإعداد و�خ�ت
�يف. ال ال�تو�خ ة، ل ��يما �خ محب عا�ت ذوى الإ

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
عالم  وزارة الإ

مع�يات الئهل�ية   الب
طاع الخاص  مم�شىل ال�ت

اور�ية  اءات ال�تسش  عدد ورش العمل والل�ت
اركة هات املسش  عدد الب

خ
ارك�ي اص املسش حخ ع الوىع  عدد الئ�ش  �خس�بة ر�خ

اهات   ب �ي�ي �خ ال�ت �خس�بة ال�تعخ

اص  حخ  الئ�ش
خ

ظة م� موعة �خ لك محا�خ خ محب �تكو�ي
ة، �يكون لد�يها املعارف واملهارات  عا�ت ذوى الإ

اص ذوى  حخ وق ال�ش  ��ت
خ

درات لل�تحدث ع� وال�ت
�خ هلا ل�تكون �بم�شا�بة  د�ي الدمع ال�خ ة، و�ي�ت �ت�ت عا�ت الإ
ع الوىع  هم، و�تساهم �خ ر�خ و�ت  ��ت

خ
ذة �تع�ب ع� �خا�خ

درا�تهم، ومهارا�تهم �ب�ت

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
مع�يات الئهل�ية   الب

موعات ال�ت ��ي�ت �تكو�ي�خها  عدد املحب
موعات  خ �خ هذه املحب

ارك�ي اص املسش حخ  عدد الئ�ش
اعلهم  ارك�تهم و�ت�خ �خس�بة مسش

اص  حخ �يف الئ�ش و�خ ل�تو�خ ع ال�يك�ت ا�الق مو�ت
اص  حخ  الئ�ش

خ
 معلومات ع�

خ
م� ة، �ي�ت�خ عا�ت ذوى الإ

هات  ة، و�ب �تل�خ ات املحخ ة، وأ�خواع العا�ت عا�ت ذوى الإ
�ص  ام�ج ال�تدر�ي�ب�ية امل�تا�ة، و�ت �يف، وال�ب ال�تو�خ

لخ اح، .. اإ ال�خحب

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ ع اهل�ي�ئة العامة لسش خ للمو�ت
عدد امل�تا�بع�ي

ا�الق �لة اعالم�ية �تس�تهدف دمع �ق 
امل،  �يف السش ة �خ ال�تو�خ عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش

:
خ

م� و�ت�ت�خ
�يها 	  ة �ي�تحدث �خ ��ي �يد�يوهات �ت اعداد �خ

ار�بهم  ب  �ت
خ

ة، ع� عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش
ا�هم، و�مو�ا�تهم،  ب �ص �خ ة، و�ت �تل�خ املحخ

ههم. وال�تحد�يات ال�ت �توا�ب

�تماىع، و 	  ع ال�تواصل ال�ب دام موا�ت ا��تحخ
امل  �يف السش �تاج #  ال�تو�خ ع�يل ها�ش �ت�خ

ع ال�تواصل  ( عىل موا�ت درا�ت م �ت ) # ا��ت
�تماىع.  ال�ب

�يو�خ�ية واإذاع�ية، 	  رخ �خ�تاج �ت�خو�يهات �تل�خ اإ
ومط�بوعات ومواد دعا�ئ�ية ) مطو�يات – 
وق  ( �ت�ت�خاول ��ت اعال�خات �رق-  �بو��ت

هم �خ  اصة ��ت خ ة، و�ب عا�ت اص ذوى الإ حخ الئ�ش
 %4 

خ
�يف، م�شل أك�ش م�  ال�تو�خ

 	 
خ

م� ��باعة دور�يات ر�بع ��خو�ية �ت�ت�خ
اص ذوى  حخ �يف الئ�ش خ �تو�خ

معلومات ع�
ة، وم�خها عىل ��ب�يل ال�شم�شال ل  عا�ت الإ

اح، ال�تحد�يات ال�ت  �ص ال�خحب الرص، �ت
ههم، واملمار�ات الرا�ئدة.  �توا�ب

 

ة  عا�ت �ئون ذوى الإ  اهل�ي�ئة العامة لسش
عالم  وزارة الإ

مع�يات الئهل�ية   الب
طاع الخاص  مم�شىل ال�ت

�يو�خ�ية،  رخ عدد ال�ت�خو�يهات الذاع�ية ال�تل�خ
ها �خ�تا�ب  واملط�بوعات واملواد الدعا�ئ�ية ال�ت ��ي�ت اإ

وا للحملة  خ �تعرصخ اص الذ�ي حخ  عدد الئ�ش
اعل مع الملة عىل م�خ�ات  �خس�بة ال�ت�خ

�تماىع  ال�تواصل ال�ب


