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 اإلعاقةذوي ل المقدمة مالاألعتوافر معايير جودة 

 نموذجاأ-اليمن

 د. سعيد عبد المؤمن انعم

 المقدمة

تتفاقم أكثر  ولكنها، تةاومتفبنسب وان اإلعاقة ظاهرة تعاني منها دول العالم  إن    

علييا الممتميي   ميين ا يير لهييا لمييانمييو والتييي تمثيي  مبييكلة كبيييرة  األقيي البلييدان  فييي

ك  لقلق ال وتثير  ، بتؤرق أصبحتالتي وهي  ،والتنمية الباملة والنمو االقتصادي

خاصية وانهيا  ،وأسير، وأفيراد، ممتم  ميدنيمنظمات حكومية و ، منفئات الممتم 

ا  فييي الط يي  متقييدمتحتيي  مركيي ا   ممييا جعلهييا ،فييي التصيياعد ببييك  م يي رد ةأخييذ

طنيييية النوعيييية عليييا كافييية ، واالسيييتراتيميات الوالمسيييتقبلية، والبيييرامم التنمويييية

مكافحتهييا، ومعالميية بالتييالي علييا ، وبابهاأسييحممهييا و، بهييدم معرفيية المسييتويات

 .ونتائمها السلبية علا الممتم  وانعكاساتها، آ ارها

 المعاقينوالمالحظ ان ك  دول العالم دون استثناء تعاني من مبكلة ارتفاع نسبة     

بهذه  اإلصابة إلاالتي تؤدي  األسبابكما تتنوع  اإلعاقاتبين السكان، وتتنوع هذه 

 سنويا.االزدياد الم رد فيها  إلا اضافةباإل، اإلعاقات

 ، وميين ت ايييدي تعيياني كريرهييا ميين مبييكلة اإلعاقييةالتييواليييمن إحييده هييذه الييدول     

، حيييت تيياتي اإلعاقيية الحركييية فييي المقدميية د نوعيتهييادوتعييسيينويا بيياطراد، نسييبتها 

 وتليها اإلعاقة السمعية والبصرية. 

بعيي  ان رغييم  داخيي  الممتميي  كبيييرة يمثلييون يييريحة أصييبحوا اإلعاقييةان ذوي    

وجييود طفيي  معيياق النعكيياى ذلييع علييا الواضيي  عيين األسيير قييد تحمييم عيين اإلفصييا  

 .االجتماعي لألسرة

 

 

 

هـ/ ابريل 4949جماد ثاني  –ربيع ثاني  94السنة السابعة عشر العدد شؤون العصر مجلة 
 م 3144يونيو  –

صينعاء، رئيي   –د/ سعيد عبد المؤمن انعم العريقيي، عمييد كليية العليود اإلداريية واإلنسيانية، جامعية الييمن 

 مرك  األم  للبفافية وق ايا العم 

راسة قدمت للملتقا العلمي إلعداد و يقة معايير العم  م  ذوي اإلعاقة، الذي تنفذه الممعية الطيرية هذه الد

 العلمي.د12/4/1122-12، المملكة العربية السعودية، لرعاية وتاهي  المعاقين بريدة، القصيم



202 
 

كما ان هناك قصور في المعلوميات واإلحصياءات عين األطفيال ذوي االحتياجيات     

 وال تتصف اإلحصائيات بالدقة والمواضوعية وتط   للتقديرات التقريبيية الطاصة،

 الواق . ال تمث وبالتالي فهي  ،أحيانا

 إحييدا بهييدم  اإلعاقييةبرعاييية ذوي  اهتمامييا ملحوظييا األخيييرةوتبيهد السيينوات     

 اإلدراكهيذه البيريحة بميا يمكينهم مين  اضياعوألوالتريير المنبود  التط ي  الواعي

مين  والتاهيي التوجيي   األمريمتلكون مقدرات وطاقات كبيرة، وبالتالي يت لب  بانهم

مين  معن غييره ونطتلفيال  ينمنتم وأفرادجماعات  إلات متطصصة ليتحولوا جها

 .األسوياء

 اإلعاقةالتي تقدد لذوي  األعمالواض  معايير لمودة  بمكان األهميةا فان  من ولذ    

، وبيين الحاجيات التيي أعميالبين ما يقدد لهم مين ردد الفموة بهدم في أي ممتم  

سيلبية تيؤ ر عليا ميا يرغبيون فيي  أفعيالردود  أو أعيرا تمنبا لظهور  يحتاجونها

ومواجهية  واإلرادةوتحقيق الراضا لديهم والذي يولد لديهم الع يمة  الحصول علي ،

 ميا يرغبي  الممتمي  مينهم وفي الوقت نفس  تحقيق اإلعاقةالصعوبات المتولدة عن 

مييية طاقيية منتميية تسيياهم فييي عملييية التن إلييايكييون عاليية علييي  بيي  والتحييول  بييان اال

  . المستدامة

 تحديد المبكلة وأهميتها  

مبكلة هذه الدراسة تتمث  فيي ان نسيبة كبييرة مين سيكان الييمن يعيانون مين ن ا    

ظميييات نملبييياى كميييا سيييمحت ل هيييذا المانيييب اهتماميييا ال ليييتأووان الدولييية  اإلعاقييية

 إذاهيو ميا يسيتدعي معرفية ميا ان تنبي  فيي هيذه و أهلية أدالمطتلفة حكومية كانت 

 عاييرمواض  تنفيذية قد قامت ب أدالمهات الرسمية ذات العالقة تبريعية كانت  نتكا

العميي  وفييي الوقييت نفسيي  يييتم  أداء أ نيياءتلتيي د بهييا هييذه المنظمييات  األداءلمييودة 

 .األداء ءسو أو طالفة والتقصيرما في حالة الهمحاسبت

م وسائ  تمكين وسيلة من أه ينقعاالم ق ايافي والدراسة إاضافة إلا أن البحت     

ومن هذا المن لق تبرز أهمية البحت في هذا المواضوع عليا  حقوقهم،من  ينقاالمع

 اآلتية: دراسةوفق خ ة ال

 : النظري، ويبتم  علا اآلتي اإلطار: لوالمبحت األ
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 .ريفاتعال: لوالم لب األ

 .للمعاق للنظرة الممتمعية: الم لب الثاني             
 .وت بيق معايير المودة إيماددور الدولة في : ثالتالم لب ال             

 :اآلتي، ويبتم  علا في اليمن اإلعاقةذوي المبحت الثاني: 

 .المنظمات العاملة م  األيطاص ذوي اإلعاقة في اليمن: لوالم لب األ            

 .ليمنالمعاقين المستفيدين من المنظمات في ا :الم لب الثاني            

 .التبريعات اليمنية وإيماد وت بيق معايير المودة: لتالم لب الثا            
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  لواأل بحتالم

 النظري اإلطار

وتعريييف  قتعريييف المعيا إليا مبحيتال امين هييذل وسييتم الت يرق فييي الم ليب األ    

ت يرق سييتم الوفي الم لب الثياني معايير المودة،  وأهميةالمودة ومعايير المودة، 

دور  إليياثالييت سيييتم الت ييرق الم لييب ال، وفييي للمعيياق البييرقيةللنظييرة الممتمعييية 

 .وت بيق معايير المودة إيمادالدولة في 

 

 ل والم لب األ

 التعاريف 

 :تعريف المعاق

ان المص لح الذي ي لق علا هذه البريحة من الممتم  في عالمنا العربي اليود     

 البيانالطاصية بهيذا  األدبيياتاالتفياق فيي كي   اق( وقيد سيار عليي )معيهو مص لح 

 .وخاصة في اليمن

اليذي ال أصي  لي   وليي  مصي لح )معياق( ،هو مص لح )معوق(لرة الصحيح و     

ق هييو أالعربييية اللريية اجمفييي معيي ومصييدر  ،ق(سييم المفعييول للفعيي  )عييو، ألن المعييو 

 أوحبسي   أيعاق  عن كيذا  ، فيقالواوق( هو الفع  )عوق( بتبديد الومص لح )مع

( و)عوائييق( الييدهر البييواغ  ميين أحدا يي  إعتاقيي ، وكييذا )صييرف  عنيي  أومنعيي  منيي  

ق( في اتعوق( التثب  و)التعويق( التثبي و)ال : هيو للرية، والطالصة أن معنا )المعو 

أكثر يوهن قدرت  ويمعل  في حاجة إلا عون  أوالبطص الذي استقر ب  عائق دائم 

 (2) .خارجي

ك  يطص ذكر  بان )المعاق يعرم المبرع اليمني القانونية فان  من الناحية أما    

ج ئيي مسيتديم بسيبب  أومصياب بعمي  كليي  أنثيا  بيت بيالفحص ال بيي اني  أوكان 

لية أي نبيياط وام  أوميير  تسيبب فيي عييدد قدرتي  عليا الييتعلم  أوإصيابة  أوعاهية 

 (1) .(ج ئية مستمدة أوبصورة كلية 

ذوي  ”األيييطاص“عرفييت  يييطاصألا بحقييوقصيية المتحييدة الطا األمييم تفاقيةإ    

 أوذهنيية  أوعقليية  أوبدنيية  األجي ك  من يعانون من عاهيات طويلية  بانهم اإلعاقة
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كاملية بصيورة مين المبياركة قد تمنعهم ليده التعامي  مي  مطتليف الحيواج   ،حسية

 (2) .خرينآلام   لمساواةاعلا قدد متم  في الموفعالة 

 اإلعاقييةذوي  أواسيية سييوم نسييتطدد مصيي لح المعيياق هييذه الدر إطييارولكيين فييي     

وفيييي الدراسيييات  ،السيييائد فيييي القيييوانين واالتفاقييييات الدوليييية اتالمصييي لح اكونهييي

  .والمتفق علي  ةالبائع يه وأصبحت ،المطتلفة التي استقرت علي 

 أوخلي  كلييي  أولديي  قصييور الييذي بيطص هييو الذي اإلعاقية يمكين القييول ان  إذا    

من  حدنفسيا ي أوحسيا  أوذهنيا  أوبدنيا مع  سواء كان ج  مستقرا  ج ئي طوي  األ

 .األصحاءمن  اآلخرينب أسوةالمباركة بصورة كاملة وفعالة بالممتم  قدرت  علا 

  :تعريف المودة

للمواصيفات المط  ية سيلعة كيان اد خدمية المنيتم  يقصد بيالمودة ميده م ابقية    

يهمهم جودة السل  في أي ممتم   أطرام ة وهناك  ال ،والواردة في تصميم المنتم

  (4) .والممتم  ،والمنتم ،المستهلعوهي والطدمات 

 اإلعاقيةهيي ذوي المهتمية بيالمودة  األطيرامفان هذه  هنا هذدراست مواض وفي     

 ييرم ال أمييا ،سييل  أووالمنظمييات التييي تعميي  معهييم سييواء كانييت تقييدد لهييم خييدمات 

 .بيئة المحي ة بالمعاقينتمث  بالوالمممتم  الثالت فهو ال

 :تعريف معايير المودة

بهيييا مييين عبيييارة عييين مواصيييفات قياسيييية ييييتم االلتييي اد هيييي  معيييايير الميييودةان     

 دةدومح للتو يق، وقابلة ممنهمة بانها تتصف ،العم  أداء أ ناء واألفرادالمنظمات 

 .والمتابعة للقياى قابلة وبانها واستيعابها، فهمها يسه  الذي بالبك 

ميده تحدييد ونقياط القيوة وال يعف، انهيا تمكين مين تحدييد  ذه المعياييرهي ةومي     

التييي تقييود بهييا  األعمييالوتحقيييق الراضيياء للمسييتفيدين ميين  ،األداءكفيياءة وفاعلييية 

انهيا مرجعيية علميية وعمليية  إليا إاضيافة ،أف ي تقديم خدمات  لتتمكن من المنظمة

  تحديد معوقات االنماز. إلاوصوال  للعم 

ناسيب احتياجيات حدد ميده تالمواصفات القياسية التي تومعايير المودة هنا هي     

سيواء وما يقدد ل  ، وطاقت  المعاق وقدرات اإلعاقةذوي اإلعاقة وفقا  لنوع ودرجة 

األجهي ة التعوي يية  أواألدويية والرعاية الصيحية و ،التدريب والتاهي  إلابالنسبة 

 .ألخرهاالطدمات  أوالوسائ  المساعدة  أو
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 :معايير المودة أهمية

 واألهليييةللمنظمييات الحكومييية عظيميية  باهميييةا ظييمعييايير المييودة تح أصييبحت    

جودة معايير  هميةأ تتمث ببك  خاص، و اإلعاقةولتلع العاملة م  ذوي  ،ببك  عاد

 :باآلتيالمنظمات هذه في  األعمال أداء

، والرعاييية اهيي والت ،تيدعم حصيول ذوي اإلعاقية عليا فيرص أف ي  للتعلييم -

 .الصحية

 والمنظميييات المراكييي  فيييي والتاهيييي  الطاصييية التربيييية ت يييوير عليييا تسييياعد -

 .اإلعاقة لذوي هيليةاوالت التربوية

تييدريب الكييوادر بييالتركي  علييا المعييارم واضيي  بييرامم لفييي عملييية  تسييتطدد -

 .والمهارات الالزمة، بدال من التركي  علا ممموعة من المواد الدراسية

 أسييي  وفرتيييوبالتيييالي  ةفييياءة وفاعليييية المنظمييات ذات العالقيييتحييدد ميييده ك -

 .ات والعاملين فيهانظممواضوعية وعادلة لتقييم أداء الم

 .الميد األداءعلا  مساعدة الكوادر العاملة في مراك  تاهي  المعاقين -

 في المنظمات ذات العالقة بالمعاقين.البفافية  مبدأتع ي   -

 ت ذات العالقة.بناء الثقة بين المعاقين والمنظما -

والتقيييم الرقابية  عليا التاكييد خيالل مينوالتمييي   الدائمية الميودة  قافة نبر -

 .المستمر

 اإلعاقييةوكميي ء ميين مواجهيية مبييكلة  ،وبهييذا الصييدد فانيي  يتحييتم علييا الييدول    

 أعمالعلا واض  معايير لمودة ان تعم   ،وقدراتهم المعاقينواالستفادة من طاقات 

تعميي  علييا تحديييد اطيير  ذوي العالقيية بالمعيياقين األيييطاص المنظمييات العامليية ميي 

المهات الحكومية  نفس ، وتمكن في الوقت األداءومبادئ عامة تحكم مستوه جودة 

 .اإلهمال أوفي حالة التقصير  واتطاذ القرارات المناسبةالمبرفة من الرقابة 

 

 الم لب الثاني 

 النظرة الممتمعية للمعاق

 

 أقربببك  ما تكون المعاقين غالبا  إلاعامة  بصفةالبرقية  نااتممتمعان نظرة     

، وهذه الصورة غيير مواضيوعية ممن إمكانياتهوالتقلي  إلا التهوين  أوإلا البفقة 

وهيو ميا قيد ينسيحب  ،مميا يعيوق جهيود دممهيم فيي الممتمي  وال تعبر عن حقيقتهم
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ة للممتم  الذي تي ستكون صورالبريحة والمنظمات ذات العالقة بهذه ال أداءعلا 

الطيرو   يحاولمعيقة للمعاق نفس  عند ما  أدائهامما يمعلها قاصرة في  ،تعم  في 

وصين  مسيتقب  ال  أف ي حيياة االن يالق نحيو  ومحاولية وتماوزهيا اإلعاقةمن اسر 

 .يكون في  فرد غير ناف  يحتا  للبفقة والع ف

 رة والقائمة علا البفقةوالنظرة الممتمعية القاص ،اإلعاقةلطرو  من اسر ان ا    

ليعيي الممييي  ان  ،ممتمي  أيفييي  اإلعاقية أسيبابالتعيرم علييا يسيتدعي  ،والع يف

ب  قد تكون ناتمة عين ظيروم ورا يية  بانفسهم إعاقتهملم يصنعوا  المعاقينغالبية 

  .غير ذلع إلا إهمال أوحواد   أو

فتتمث  ال في اليمن كما هو الحألسباب الرئيسية لإلعاقة ا وعلا سبي  المث  فان    

 العييال ، تييوفر اضييعفو السييكر بميير  واإلصييابةفييي األمييرا  كييالحما البييوكية، 

ورا ية الال تمد لها العال  الالزد، و أوالحواد  المرورية التي ال تسعف في وقتها و

لييية لألطفييال وعييدد تييوفر العييال  وبسييبب اضييعف الرعاييية األو ،لكثييير ميين األمييرا 

وانتبار  ،وازدياد حاالت الصراعات المسلحةاألمية، المه  وووالطدمات الصحية، 

 .األقاربزوا   ظاهرة انتبار إلا إاضافة ،والتسرع في استطدامها األسلحة

حالة  إلامن الحالة السوية ما فقد يتحول يطص وغيرها  األسبابنتيمة لهذه و    

ادة ويصبح فردا غير فعال من وجهة نظر البع  يصعب االسيتف ،رغما عن  اإلعاقة

فييي حييين اني  يمكيين االسييتفادة ميين  ،العيون إلييايحتييا   أواقيي  فائيدة  أوانيي   أو ،مني 

 إلاوهو ما يؤدي  ،مفيد وإنسانوخبرات  المتراكمة ليكون قوة فاعلة  الكامنةطاقت  

 .واالستفادة الممتمعة من هذه البريحة اإلعاقةالترلب علا 

 عين واالبتعياد ،ييق الراضيا لهياوتحق البيريحة هذه م  بمدية العم  يستدعي مما    

 أوسيلبية  أعيرا ظهيور  إلا واإلهمالال يؤدي القصور  حتا القاصرة النظرة هذه

 دائمية، بصيفة لآلخيرين تحتيا فيي الممتمي   ومع لية عاطلية طاقية إلا الوه يتحول

 عليا المعياقين لتبيمي  الوسيائ  إيماد علا للعم  إاضافةوتعتمد عليهم ببك  كلي، 

 ميين واالسييتفادة مفيييدة طاقيية إلييا والتحييول أنفسييهم وإفييادة اقييةاإلع علييا الترلييب

 لديهم. المتاحة اإلمكانات

تعيد دلييال عليا  المقدمة للمعياقين فيي أي ممتمي  األعمال أداء جودة اضمان إنو    

 مصداقية الممتم  في ترييير نظرتي  القاصيرة نحيو هيذه البيريحة، فيي الوقيت اليذي

التيي  البيراممو األنبي ة مصيداقية حصول علالل أساسيا مظهرافي   تعتبر يمب ان

 .معيار للرقابة والمحاسبةو، تقدمها المنظمات المطتصة بهم
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 ثالتالم لب ال

وت بيق معايير المودة إيماددور الدولة في   

معييايير ومتابعيية ت بيييق  ،واضيي  وت بيييق للدوليية دورهييا الهيياد والمحييوري فييي      

من قبي  المنظميات التيي تعمي  مي  هيذه  عاقةاإلالتي تقدد لذوي  األعمال أداءلمودة 

، كونهيا مين ال يلتي د بهياومعاقبية ومحاسيبة البريحة من الممتم  والعاملين فيهيا، 

المطتلفيية وواضيي   األمييور إدارةالمهيية التييي تع يهييا التبييريعات النافييذة الحييق فييي 

 هي: اإلجراءاتوهو ما يتحتم عليها القياد بح مة من ، ال واب  لها

التبريعات التي ت من:   إصدار-2  

  أنثا أوذكرا من  ال أونوعها  أوبسبب اإلعاقة اضد هذه الفئة التميي   من.  

  بميا فيي ذليع حريية ممارسية  اليذاتي،واستقاللهم  اإلعاقةاحتراد كرامة ذوي

 .دون ذلع تهمخياراتهم بانفسهم وبإرادتهم المستقلة ما لم تحول إعاق

 التمتي  بكافية حقيوق  بما يمكن المعياق مين الفعليةالكاملة و اةاوالمس حقيقت

 .اإلنسان وحريات  األساسية

: االتيتعم  الدولة علا تحقيق  ان-1  

  التبيييريعات فيييي  اإلعاقيييةت يييمين حمايييية وتع يييي  حقيييوق األييييطاص ذوي

 المطتلفة.الحكومية والط   والسياسات 

  غيير الحكوميية و اإلعاقيةذوي ب والمنظمات ذات العالقة األجه ةبناء قدرات

ميي  الراقيي  اإلنسييانيالحكوميية بميا يمعلهييم قيادرين ومييؤهلين عليا التعامي  

 .المماالت كافةفي  اإلعاقةاأليطاص ذوي 

   ذوي اإلعاقةل طدمات التي تقددالو األنب ةكافة العاملين في  تاهي. 

  رف  الوعي الممتمعي مين خيالل مطتليف وسيائ  اإلعيالد بحقيوق األييطاص

 .تراد هذه الحقوق، وتع ي  احاإلعاقةذوي 

   لمعييايير  اإلعاقيةاألييطاص ذوي  معرفيةاتطياذ التيدابير المناسيبة التيي تكفي

 .المودة التي يمب ان تلت د بها منظمات الممتم  المدني ذات العالقة بهم

  لمعيايير الميودة التيي يميب ان تلتي د بهيا تع ي  البحو  والت يوير  أوإجراء

 .هممنظمات الممتم  المدني ذات العالقة ب

اهتماما مت ايدا بمبيكلة  األخيرة تالسنواعلا المستوه العالمي فقد يهدت  أما    

المعاقين، وذلع في اضوء االهتمامات التي تساعد علا توجي  العديد من السياسيات 

واسيتنها  هممهيم واسيتطرا   ،المعاقينللدول نحو هذه المبكلة برر  مساعدة 

 اعلة في الممتم . قوه ف إلاطاقاتهم الكامنة، وتحويلهم 
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التي اعتمدتها الممعية العامة لألميم  اتفاقية حقوق األيطاص ذوي اإلعاقةفهذه     

، وفتحييت بيياب التوقييي  د1112 /22/21والبروتوكييول الملحييق بهييا فييي  ،المتحييدة

تع ي  وحمايية وكفالية تمتي   إلاوالتي تهدم  د،1112 /21/2عليهما اعتبارا من 

مي  اآلخيرين بمميي   اةاوالمسية تمتعيا كيامال عليا قيدد جمي  األيطاص ذوي اإلعاق

حييددت  حقييوق اإلنسييان والحريييات األساسييية، وتع ييي  احتييراد كييرامتهم المتاصييلة

  .اإلعاقةالق ايا التي يمب علا الدول الموقعة علا االلت اد بها تماه ذوي 

ة وتع ي  بان تتعهد الدول األطرام بكفالاالتفاقية هذه من ( 4)تنص المادة حيت     

إعمال كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماال تاما لمميي  األييطاص ذوي 

ه الرايية تتعهيد اإلعاقة دون أي تميي  من أي نوع علا أساى اإلعاقة، وتحقيقا لهذ

 (5:) االتيالدول األطرام بـ

اتطاذ جمي  التدابير المالئمة، التبريعية واإلداريية إلنفياذ الحقيوق المعتيرم  -

ها في هذه االتفاقية، مراعاة حماية وتع ي  حقوق اإلنسان لأليطاص ذوي ب

 .اإلعاقة في جمي  السياسات والبرامم

اتطاذ كافة التدابير المناسيبة للق ياء عليا التمييي  عليا أسياى اإلعاقية مين  -

تع يي  البحيو   أومؤسسة خاصية، إجيراء  أو ،منظمة أو ،جانب أي يطص

التيي تلبيي االحتياجيات  ،والمرافيق ،المعيداتو ،والطيدمات ،والت وير للسيل 

 .المحددة لأليطاص ذوي اإلعاقة

توفير تكنولوجيات المعلومات واالتصال، والوسائ  واألجه ة المساعدة علا  -

 .التنق  باسعار معقولة

 .والموظفين العاملين م  األيطاص ذوي اإلعاقة األخصائيينتبمي  تدريب  -

 

االتفاقية مل مة بت يوير هذه الدول الموقعة علا  ومن نص هذه المادة يت ح ان    

 ،من الممتم  الدولي، وهذه لفتة جيدة أعمالمن  وتحسين جودة ك  ما يقدد للمعاق

ال  ألنيي  أميياجييودة  وبييايفالمعيياق غييير البييطص ال بيعييي قييد يتقبيي  كيي  مييا يقييدد ليي  

 أوف ي  ممبير عليا ذليع وال يسيت ي  ر ألني  أويست ي  التميي  بين الميد والردي، 

 .عنده سيئان فاألمرلبعوره بالقهر من واقع  المؤلم، وبالتالي 

 ات المطتلفييةان نسيبة هيذه البييريحة فيي الممتمعي اإلحصييائياتوكميا يالحيظ مين     

 .اإلعاقة إلاالمؤدية  األسبابومريحة للتصاعد نتيمة لتعدد  ،عالية

المتاحة  واإلمكاناتت يقت ي االستفادة من ك  ال اقافي ممتم  والحكم الرييد       

وتعم  عليا تفميير كي   أحدتحقيق تنمية ياملة ومستدامة ال تستثني  إلابما يؤدي 

 ال اقات مهما كان حممها.
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لهيييذه المنظميييات  أداءوميين اليييدول التييي عمليييت عليييا واضيي  معيييايير لمييودة         

 (2استراليا، حيت قامت بما يلي:)

 بيين االتفاقيية بموجيب باإلعاقية المطتصية للطيدمات ةالمعايير الوطنيي يمادإ -

 الوالييات حكوميات اإلعاقية الت ميت ببيان األسيترالية والمقاطعات الواليات

 باستثناءالمعاقين  مصالح فةكآ إدارة في مسؤوليتها بتحم  االتفاقية بموجب

 التمويي  خيدمات وتبقيا، األسيترالية الحكوميةبي   تهيتمو التوظييف ييؤون

المركي ي  الحكيوميين المسيتويين مسيؤولية مين والت وير واألبحا  والدفاع

 .والوالئي

 الواليات، وحكومات األسترالية الحكومة عن ممثلين يت من م ع فريققاد  -

 االستبارات مواضوع انواك الذينو، الطدمات ميومقد ينالمعاق من اوأفراد

  .لمودة خدمات المعاقين معاييرواض   مانية  علا د2992 عاد الوطنية

 وهي ،هذه الطدمات معايير اإلعاقة خدمات ةمفواضي دتأي د2992 العاد في -

 أو تمولهيا التيي الطيدمات  كي اضيمن وت بيقهيا تبيمي  ت ويرهيا عليا تعم 

 .توفرها

اضية تعمل د2992 العاد في -  يتعليق تاسي  معييار وت بييق يمادإ علا المفو 

، واإلهمال المعاملة سوء من اإلنسان وحريات حقوق بحماية خاصة بصورة

 الهيئية تاعتميد فقيد والمستهلكين الطدمات مقدمي من قويال لدعما وبف  

 عمليية فيي المسياعدة عليا الطيدمات مقيدمي مي  تعم  وهي التاس  المعيار

 .ت بيق 

ذوي لي نتيائم تحقييق اضيمان عليا رئيسيي ببيك   تركي التسيعة المعياييرهيذه  إن    

 األسيتراليةومية الحك عتهايير التيي واألهيدام المبيادئ مي  تتوافيق التييو ،اإلعاقية

 (2ات، وهذه المعايير هي:)الواليو

 يسعا مستهلع لك  حقع ي الي، والذي الطدمات إلا الوصول لواأل المعيار -

 النسبية الحاجة أساى علا الطدمة هذه إلا الوصول ما خدمة علا للحصول

 .المتوفرة والموارد لها

 ذوي من مستهلع لك  حقع ي الي، والذي ةالفردي االحتياجات الثاني المعيار -

 أو احتياجات ي يلب الذي البك  علا متصم التي الطدمة يتلقا أن اإلعاقات

 .البطصية أهدافها/ وأهداف  الفردية احتياجاتها

 لكي  الفرصية تتيا  ، بحييتالطييارات وانتقياء القرارات صن  الثالت المعيار -

ق يطص  القيرارات ببيان صن  في ممكن، وج  م كأ وعلا ةكللمبار معو 
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 أو قاهاتلي التي بالطدمات يتعلق فيما اليومية حياتها/ حيات  ونباطات ائ وق

 .تتلقاها

 واالعتيرام احتراد يتمية والسر والكرامة الطصوصيةمعيار  الراب  المعيار -

 فيي ةالتاميية والسير والكرامة الطصوصية في ومستهلكة مستهلع  ك بحق

 .حياتها / حيات  نواحي افةك

 ييطص كي  ومسياعدة دعيم يتم واالندما  ةالمبارك معيار الطام  المعيار -

 .الممتم  األهلي حياة في واالندما  المباركة علا وتبميع  ق،معو

 فرصية قمعو يطص  ك لده أي إن االعتبار ذات األحوال السادى المعيار -

 التي النباطات المباركة في أج  من عليها والحفاظ مهارات  لت وير متاحة

 .األهلي الممتم  في قيمتها لها أدوار قتحقي من تمكنها/ تمكن 

 فيي ةالحري المستهلكين من ك    لده إنوالن اعات  هاوالبك الساب  المعيار -

 بمقيدد عالقية لهميا يواجهوني  تكيون ني اع أو ييكوه أليية حي  وطليب طر 

 .يتلقونها التي بالطدمة أو الطدمات

 أن الطدمات قددت مؤسسة ك  علاان  إذالطدمات  إدارةمعيار  الثامن المعيار -

 النتيائم حيد إليا أقصيا تحقيق أن ييانها مين سليمة إدارية ممارسات تعتمد

 .للمستهلكين المتوخاة

 المعاملية سيوء اإلنسيان مين وحري يات حقيوق حمايية معييار التاسي  المعييار -

 أو معاملية سيوء أي حيدو  مني  عليا الطيدمات مقيدد يعم بحيت واإلهمال 

 .واإلنسانية البرعية هلكينالمست التمسع بحقوق وعلا إهمال،

معايير تفصيلية تواضح كيفية واض  المعيار التسعة ولك  معيار من هذه المعايير     

 .مواض  التنفيذ ببك  سليم

رائعة يمكن االسيتفادة منهيا  إنسانيةتمربة  األستراليةوالحقيقة ان هذه التمربة     

 األخييرهفييي الييدول  فييي واضيي  وت ييوير معييايير لمييودة الطييدمات المقدميية للمعيياقين

 .المقدمة للمعاقين األعمالاالرتقاء بمستوه  إلاوبالذات اليمن بما يؤدي 
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 المبحت الثاني

نفي اليم اإلعاقةذوي   

، اإلعاقيةتقدد خيدمات خاصية بيذوي  حكوميةمنظمات التبريعات اليمنية  أنبات    

غييير هادفيية  أو منظمييات غييير حكومييية، هادفيية بإنبيياءهييذه التبييريعات تسييمح كمييا 

 .اإلعاقةذوي  وأفرادهتتطصص في خدمة الممتم   للربح

بهيدم التطفييف  اإلعاقيةذوي  األييطاصتعم  م  التي تلع المنظمات  هذهومن     

التييي تسييعا لتحقيقهييا  األهييداموتتنييوع  ،يت ايييد باسييتمرار وإعييدادها ،ممعانيياتهميين 

مصيادر مين  أنبي تها إلنمياز أميوالوبالمقاب  تتحص  علا  ،والمهاد التي تقود بها

معيايير للميودة تلتي د بهيا وتقيييم  إيميادبالفعي  يسيتدعي كي  ذليع  ،محلية وخارجيية

ميين حسيين تعاملهييا ميي  هييذه البييريحة ميين  للتاكييدبموجييب هييذه المعييايير  أعمالهييا

 .الممتم 

 

 لواألالم لب 

اليمنمنظمات العاملة م  األيطاص ذوي اإلعاقة في ال  

المتطصصيية بالعميي  ميي  ذوي منهييا و األهليييةالحكومييية وت األصيي  فييي المنظمييا    

لهيذه البيريحة المهمية والكبييرة اإلسهاد في رف  الكفايية الفكريية والفنيية  ،اإلعاقة

وت لعياتهم، والمنظميات الناب ية بالحيياة هيي التيي  بآمالهمواالهتماد  من الممتم ،

األمير اليذي يمكين  ،اعي تتيح المباركة م  المعاقين مما يولد عمليات التكامي  والتف

المنتمة واضمان راضياهم الفاعلة وهذه البريحة المهمة من الممتم  من المباركة 

 .اإلعاقةوبالتالي الطرو  من اسر 

المنظميات التيي تعمي  هيذه  داعيدأازديياد  أخيرةفي السنوات والمالحظ في اليمن     

 إلياذليع  أده ميا أنبي تهاوتلبيي احتياجياتهم وتوسيعت وتنوعيت  ،اإلعاقةم  ذوي 

 إلييا أدهتكييون ف يياء رحييب وواسيي  لهييذه البييريحة المهميية ميين الممتميي ، كمييا 

 .أخرهسر المعاقين من جهة االحكومة من جهة و أعباءالتطفيف من 

 تقيدد خيدماتهافيي الييمن والتيي ميات العاملية تعيدد المنظ اإل اإلحصائياتوتبير     

، في تطصصات مطتلفةلتي تعم  اومنظمات، هذه ال إجمالي بلغحيت  ،اإلعاقةذوي ل

 (8) :كاالتي اإلعاقةبحسب نوع 

 21   منظمة تعم  م  المعاقين حركيا.  
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 18 المهاد منظمات ممتم  مدني تعم  م  المعاقين / متعددة. 

 22   منظمات ممتم  مدني تعم  م  المعاقين / سمعيا. 

 9  حكومية تعم  م  المعاقين مراك. 

 22   المعاقين / ذهنيا  منظمات ممتم  مدني تعم  م. 

 22   منظمات ممتم  مدني تعم  م  المعاقين/ بصريا. 

 أنبيي تهاتنوعيت و ،محافظييات الممهورييةكافية توزعييت عليا هيذه المنظميات و     

 بيين:ميا والمعتميد لهيا مين المهيات الرسيمية المطتصية  بحسب النظياد اليداخلي لهيا

 .اجتماعي صحي/ ريااضي/ تعليمي/ مهني/

ارتفيياع  إلييا، فييان االحصييائيات تبييير المعيياقين فييي اليييمن ألعييدادة بالنسييب أميياو     

التيي  األسيبابتنيوع  إليابعدد السيكان، وهيو ميا يرجي   مقارنةنسبتهم وهوال  أعداد

ن أجمالي عدد اأعلنت جمعية المعاقين اليمنيين قد ف، وبهذا البان اإلعاقة إلاتؤدي 

 12دد السييكان البييالغ نحييو عيي إجميياليالمعيياقين حركيييا بلييغ نحييو مليييوني معيياق ميين 

المسيدية للمنسيين وفيق  اإلعاقياتوأن هذا العدد يمث  مطتلف أنيواع  ،مليون نسمة

 (9). في اليمن لإلحصاءكبف عنها المهاز المرك ي  إحصائية

انهيا ال تي ال قليلية  إال األخييرةهيذه المنظميات فيي السينوات  أعدادوبرغم ت ايد      

البريحة، وللنسبة الكبيرة من المعياقين بالنسيبة لعيدد  نسبيا نظرا العدد الكبير لهذه

الذي يستدعي  األمرالتي يعانون منها،  اإلعاقاتتنوع  إلا إاضافةالسكان في اليمن، 

مث  هذه المنظمات لتتمكن من تقديم سيل  وخيدمات متكاملية وبميودة  إنباءتبمي  

 عالية بالكمية الم لوبة، وفي الوقت المناسب.

 

 ثانيالم لب ال

 في اليمنمنظمات الالمستفيدين من المعاقين 

والحكومية المتطصصة  األهليةالمنظمات تحت اطر  المن وين اإلعاقةيمث  ذوي     

لهيذه من الطيدمات التيي تقيدمها  أصالن هم المستفيدوفي اليمن  العاملةبهذا البان 

مينهم   يوينالمن أعيدادكما ان  من المتوق  ان ي داد المهمة من الممتم ، البريحة 

الميادي الكبيير ليدعم ، ولاإلعاقية إلاالتي تؤدي  األسباب بسبب خالل الفترة القادمة

 .من خارجها أوسواء من داخ  اليمن لهم والمعنوي المقدد 
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 ،المعاقين ي هوتا رعاية صندوق اإلعاقةومن المنظمات التي تهتم بق ايا ذوي     

الذي والعديد من الفروع بالمحافظات  ول بالمعاقين والذي يعد منظمة حكومية تهتم 

 (21)إلا تحقيق اآلتي : إنبائ بموجب قانون يهدم 

   تييوفير مصييادر مالييية للصييندوق تتسييم باالسييتقرار والثبييات لييدعم المبيياري

 .المطتلفة لرعاية وتاهي  المعاقين

 تموي  برامم ومباري  رعاية وتاهي  المعاقين. 

 التيي تعييود بالفائيدة المبايييرة علييا  أمييوال الصيندوق فييي المبيياري  اسيتثمار

 المعاقين.

   اإلسييهاد فييي تموييي  األنبيي ة التييي تسييتهدم رعاييية وتاهييي  المعيياقين وفقييا

  .( من قانون رعاية وتاهي  المعاقين8،  2،  5ألحكاد المواد )

  لتييوفير  االجتميياعيالتنسيييق ميي  الصييناديق العامليية فييي ممييال يييبكة األمييان

ودعييم أنبيي ة الصييندوق التييي تعييود عليييهم  ،معيياقينالمطتلفيية لل االحتياجييات

 .بالفائدة

، د1121 عيادلل المعياقين يي هوتا رعايية صيندوق ألنبي ة السنوي التقرير فهذا    

 العيييادهيييذا ان عيييدد المسيييتفيدين مييين خيييدمات الصيييندوق قيييد بليييغ خيييالل  إليييا يبيييير

 إجميالي ن مطتليف محافظيات الممهوريية، وبليغمعاق من المنسين مي (214511)

 .ريال (2122111221122)مبلغ التي قاد بها الصندوق لصالح هوال النفقات 

 ،د1122 عيادلل المعياقين يي هوتا رعايية صندوق ألنب ة السنوي التقريرولكن     

 إليا العياد هيذاخالل انطف  عدد المستفيدين من خدمات الصندوق قد  نا إلايبير 

كمييا انطفيي   ،هوريييةمعيياق ميين المنسييين ميين مطتلييف محافظييات المم (82429)

 .ريال ( 1141211511425 ) إلاالنفقات  إجمالي

  (22) :التالية األنب ة فيالتي يقدمها الصندوق الطدمات ت مثلوقد ت     

خييدمات  –خييدمات صييحية ) الطييدمات الفردييية خييدمات الرعاييية االجتماعييية -

 . (خدمات عينية –خدمات مالية  –تعليمية 

 .المؤسسي()الدعم والتدريب  التاهي  -

  .ي  نفقات العديد من المباركاتوتم -

ان بي ،جمعيية المعياقين اليمنييين ردتي أوما ذلع  إلاالتي تبير  اإلحصائياتومن     

فروعهيا فيي المحافظيات يصي  و فيي المركي  الرئيسييإجمالي عدد أع اء الممعية 
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 والتي ، اء فاعلين في الممعيةألف ع و وع وة كاع ( 111)إلا نحو أكثر من 

تقود بممارسة العديد من األنب ة التدريبية والتاهيلية في ممال المبروالت اليدوية 

كالطياطييية والت ريييي  إاضيييافة إليييا تاهيييي  المعييياقين حركييييا فيييي مميييال تعلييييم اللرييية 

فيي  اإلدارييةوالسيكرتارية وإكسيابهم مطتليف المهيارات  اآلليياالنملي ية والحاسب 

 (21) .مماالتجمي  ال

زال محدودا  برغم ان عددها ال في اليمن وهو ما يعني تعاظم دور هذه المنظمات    

والتيي مين خيالل  ،التي يعانون منها اإلعاقاتوتنوع ، معاقينلمقارنة بالعدد الكبير ل

 لحاجيياتوالتييي هييي عبييارة عيين اسييتمابة لـ جهييود وبييرامم الرعاييية االجتماعييية 

منهييا التييي يعييانون  اإلعاقييةـ بيياختالم نييوع  اإلعاقيية لييذوي المبييروعة اإلنسييانية

هيذه البيريحة وتحقييق  أفيراداحتياجيات  إلييباع، والتيي تقيدمها وأسيبابها ،وحدتها

فيي التعرم علا طاقاتهم الكامنة وقدراتهم واالستفادة منهيا  إلا إاضافة، الراضا لهم

الممتمي  فيي  أهيدامبميا يطيدد  وإنتياجيتهم إنتياجهموزييادة رف  مستوه معيبتهم، 

 .تحقيق التنمية المستدامة

 

 

 لتلثاالم لب ا

 ت بيق معايير المودةو وإيماد يةاليمن التبريعات
من ان الذين يقوميون  التاكد إلايهدم  لمودةلمعايير ان واض  مما سبق يت ح     

 وأفيييرادغييير حكوميييية،  أوبتقييديم الطيييدمات المطتلفيية للمعييياقين منظمييات حكوميييية 

، وهو ميا ييؤدي اإلعاقةالتي تناسب احتياجات ذوي  ات القياسيةالمواصفيلت مون ب

تحسييين العالقيية بييين طرفييي العملييية المنظمييات والمعيياقين ميين خييالل مقابليية  إلييا

االحتياجات الم لوبة لهذه البريحة المهمة من الممتم ، وفي الوقيت نفسي  تع يي  

 .األف   األداءوتحقيق 

باألسيرة،  منياطدور  وهي األسياىالمعياق فيي ان رعايية  إليي  اإلييارةوما يميدر     

 ولكن ذلع قد يفوق قدرات الكثير من اسر المعاقين خاصة في ظ  االرتفاع المستمر

الممتميي   ناووتعيييسييتدعي تييدخ  الدوليية  ممييا ءبهييؤالللتكيياليف الم لوبيية للعناييية 

  .للممتم و لاواألللمعاق نفس  بالدرجة وجعلها مفيدة  ،لرعاية هذه البريحة
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 ،المتعلقية بالمعياقين دور الدوليية والمهيات المطتصيية اليمنيييةوتحيدد التبيريعات     

  .وتدريبهم وتاهليهمالمنظمات الهادفة لرعايتهم  بإنباءوخاصة فيما يتعلق 

ببييان رعاييية د 2999( لسيينة 22قييانون رقييم )يبييير المبييرع اليمنييي فييي الو    

الطدمات واألنب ة التيي تمكين  هيعاقين مرعاية وتاهي  الان  إلا وتاهي  المعاقين

المعييياق مييين ممارسييية حياتييي  ببيييك  أف ييي  عليييا المسيييتويات المسيييدية والذهنيييية 

 (13)كما ينص هذا القانون علا: والنفسية واالجتماعية والمهنية

لمعاقين في تبيكي  الممعييات النوعيية مساعدة ا(: تعم  الوزارة علا 12مادة )    

للمعاقين في ك  المحافظات والمناطق المحتاجة واللمان المحلية للتاهي  الممتمعي 

كمييا تعميي  علييا دعييم هييذه الممعيييات لتاسييي  االتحيياد الييوطني لممعيييات  للتاهييي ،

 المعاقين وتقدد لهم الدعم المادي المناسب. 

 -يلي:  (: تعم  الوزارة علا ما18مادة )    

مراكي   نبياءنظمات اإلقليميية والدوليية إلتقديم الدعم للمهود التي تبذلها الم -أ

إلعداد الكوادر الفنيية المتطصصية فيي مطتليف المسيتويات للعمي  فيي مميال 

رعاييية وتاهييي  المعيياقين واالسييتعانة بالمعيياقين المييؤهلين فييي ممييال رعاييية 

 وتاهي  المعاقين واالستعانة بالمؤهلين في هذه المراك . 

ا تبمي  المنظمات غير الحكومية علا توجي  جي ء مين مواردهيا ونبياطاته -ب

 إلا خدمات المعاقين.

عقد االتفاقيات الثنائية م  الدول لالستفادة من خبراتها ونباطاتها في ميدان  - 

 التاهي .

وان تعكي   الممتمعيي،التاهيي   استراتيميةالوزارة بت وير  تقود-أ(: 19مادة )    

 هذه المنهمية في مي انية الوزارة.

 اسييتراتيمية  المعيياقين أن تتبنييا اللمنيية الوطنييية العليييا لرعاييية وتاهييي علييا-ب   

التاهي  الممتمعي لمالها من أهمية في تقديم الرعاية ألكبر عدد ممكن من المعياقين 

 في جوانب التاهي  والتدريب.

 قيمزراء راليو مملي  رئيي  قيراراليمنيية هيو الحكومية  أصدرت تبري   أخران     

 د2999 لسينة (22) رقيم للقيانون التنفيذيية الالئحية ببان د1111 لسنة (184)

والعم  والذي يواضح دور وزارة البئون االجتماعية  المعاقين وتاهي  رعاية ببان

  (24) .ذلعوهذه النصوص تواضح  ،كونها المهة ذات العالقة برعاية المعوقين

 والمؤسسيات والمعاهيد والتيدريب التاهيي  مراكي  اليوزارة تنبي ( 8 (ميادة -

 رعايية برير  العالقية ذات والمهيات اليوزارات مي  بالتنسييق والهيئيات

 اعتبارييا أد كيان طبيعييا ييطص ألي ويحيق وتيدريبهم وتياهيلهم المعياقين
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 وتياهيلهم المعياقين لرعايية هيئية أو معهيد أو مؤسسية أو مركي ا إنبياء

 الميادة فيي عليهيا المنصيوص والبيروط القيانون في ورد لما وفقا وتدريبهم

 .المطتصة اإلدارة إلا مكتوبا طلبا ذلع يقدد أن علا الالئحة هذه من (9)

  :ياتي ما حكمها في وما والتدريب التاهي  مراك  في يبترط (9) مادة -

 .الوزارة لده قانونا ومبهرا مسمال حكم  في ما أو المرك  يكون أن-2

 .وتدريبهم وتاهيلهم المعاقين برعاية حكم  في ما أو المرك  يطتص أن-1

 ذوي مين والتيدريب التاهيي  خيدمات قديمبت القائمون األيطاص يكون أن-2

 وال بيية والمهنيية والتربويية االجتماعيية النيواحي فيي والطبيرة التطصيص

 .والنفسية

 هذه وأحكاد ألحكام  القانون صدور قب  المنباة والمراك  المهات تط  -4

 .الالئحة

 خمسية خيالل ال لب ببان قرارها إصدار المطتصة اإلدارة علا( 21) مادة -

 يحيق البيت عيدد أو اليرف  حالية وفيي ال ليب اسيتالد تاريخ من ايوم عبر

 المحيددة المهلة انتهاء تاريخ من أسبوعين خالل الوزير إلا التظلم للمتقدد

 .ومل ما نهائيا الوزير قرار يصبح الحالة هذه وفي الرف  قرار تسلم  أو

 ةالتاهيلي والمراك  والهيئات والمؤسسات المعاهد جمي  تط   (22) مادة -

 .ورقابتها الوزارة إليرام والتدريبية

، البييئون االجتماعييية والعميي وزارة ن خييالل هييذه النصييوص يت ييح ان دور وميي    

محييوري بالنسييبة دور  اإلعاقييةالمهيية المطوليية قانونييا بالق ييايا المرتب يية بييذوي 

 : االتي يالحظولكن  ،في اليمن هذه البريحة المهمةللمنظمات ذات العالقة ب

ميين والمناسييب، هتميياد معييايير للمييودة وت بيقهييا اال إيمييادق ييية عييدد ايييالء  -

نفسيها  نظمات ذات العالقة بالمعياقيننسحب علا المالمؤكد ان هذا األمر سي

ان ذليع سييترتب عليي  الت امييات  أو باهميية هيذه المعيايير،التيي قيد ال تبيعر 

 .مادية هي في غنا عنها

والت يوير تعيدي  ال إلياحاجية ب اإلعاقيةان التبريعات اليمنية الطاصة بيذوي  -

، خاصيية فييي ممييال اإلعاقييةالمتحييدة الطاصيية بييذوي  األمييمواتفاقييية  لتييتالءد

التحديييد  إلييا إاضييافةالمقدميية لهييذه البييريحة،  األعمييالواضيي  معييايير لمييودة 

 .الوااضح للعقوبات التي ت بق علا من ال يلت د بها
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 خاتمة الدراسة

الذي وفقني إلا االنتهياء و ،تتم الصالحات الذي بنعمت الرحمن الرحيم الحمد لل     

، والمتعليق ببيريحة مهمية مين الممتمي  في هيذا المواضيوع الهيادهذه الدراسة من 

إلا قوة منتمة بدال من ان  اليتحولوهم ذوي اإلعاقة، بحاجة لعناية ورعاية خاصة، 

أهمهيا مبينية اليذي خلصيت فيي  إليا نتيائم وتوصييات، و تكون عالة عليا الممتمي ،

 اآلتي:ا الوج  عل

 الدراسة:نتائم  ال :أو

 ياتي:ة أهمها ما عدمن خالل استقراء الدراسة نطلص إلا نتائم 

ان ك  دول العالم دون استثناء بما فيها اليمن تعاني من مبكلة ارتفاع نسبة -1

 .اإلعاقاتوتنوع  المعاقين بين السكان،

قرار إعاقتي ، ، بما يتناسب م  نوع ودرجة ومده استلطدمات قيحتا  المعا-2

 وم  ظروف  االجتماعية وميول  واختيارات  وحقوق .

يريحة هامة وكبيرة من الممتمي  يسيتدعي األمير االهتمياد بهيا  المعاقينان -3

 وإيعال طاقاتها الكامنة فيما يطدد هذه البريحة نفسها والممتم  برمت .

واضي  والمسياعدة عليا يقي  مسيئولية  اان دور الدولة هاد ومحيوري وعليهي-4

 وفر  االلت اد بها للمعاقينواض  معايير لمودة الطدمات المقدمة 

يت ليب  اتنفييذهومتابعية  للمعياقينان واض  معايير لمودة الطيدمات المقدمية -5

والمنظميات العاملية مي   ،هيئة وطنيية تمثي  فيهيا الحكومية ان تقود بواضعها

 .نمتطصصيوخبراء  البان، وأصحاب، المعاقين

وهي متريرات كمية ، من الممارسات ةواسع ساحةإن معايير المودة تر ي م-6

نوعية تعتمد عليا الوصيف، وتواضيح مسيتوه التقيدد  أويمكن قياسها بدقة، 

البرنيامم وإصيدار حكيم عليا  أونحو تحقيق المعيار مما يسمح بتقيييم األداء 

 .نوعيت 

علييا ق ييايا  فييي اليييمن اإليييرامالبييئون االجتماعييية والعميي  تتييولا وزارة -7

 قا للتبريعات النافذة.المعاقين وف

 معايير للمودة وت بيقها ق ية إيمادب اضعف اهتماد المهات الرسمية باليمن-8

 .ات ذات العالقة بالمعاقينمفي المنظ

 :الدراسةتوصيات   انيا :

 باآلتي:من خالل استقراء الدراسة ونتائمها فإن الباحت يوصي 
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واضيي  معييايير  علييا وزارة العميي  والبييئون االجتماعييية والعميي  فييي اليييمن -2

 واألفيراده المنظميات هيذتلت د بها  للمعاقينالمقدمة المنظمات  عمالألمودة 

 .العاملين بها

معيايير ييتم  أيةتبني  إلاان تسارع  المعاقينان علا المنظمات ذات العالقة ب -1

 واضعها بهدم االرتقاء بالطدمات والسل  التي تقدمها.

 أداءوت بييق معيايير لميودة االستفادة من تميارب اليدول التيي قاميت بواضي   -2

 المقدمة للمعاقين.  األعمال

 :ان تحقق هذه المعايير ما يلييت لب  األداءان واض  معايير لمودة  -4

 أعمالتمكين المعاقين من الحصول علا ما تقدم  هذه المنظمات من  -4-2

 بسهولة ويسر وباق  قدر من التعقيد. 

 ذات العالقة بهم المنظمات إدارة وهيئة ينالمعاق بين االتصال  يتبم -4-1

 أ نيياءالصييعوبات والمبيياك  التييي قييد تحييد   تميياوزبمييا يسيياعد علييا 

 .حصولهم علا السل  والطدمات

بين المنسيين مين المعياقين وتحيد مين  المساواةان تعم  علا تحقيق  -4-2

 التمي  بين ذوي اإلعاقات المطتلفة.

مين  ان ترف  من حمم التوقعات لده المعياقين فيميا سيحصيلون عليي  -4-4

 .ت ال تق  عن ما يحص  علي  االسوياءخدما

 التمياوزاتان تمكن من عملية الرقابة المستمرة والالحقة وتصيحيح  -4-5

 ل.اوب الأووردد الهوة 

من قب  العاملين  واحتياجاتهمان تعم  علا تحقيق االحتراد للمعاقين  -4-2

 في هذه المنظمات.

 .األعمال إلنماز وأهميت ان تبم  علا احتراد الوقت  -4-2

لا استطداد التقنيات الحديثة التي تحقق الراحية والراضيا ان تبم  ع -4-8

 . التي يعانون منها اإلعاقةباختالم  للمعاقين

ان تعم  علا تحقييق انيدما  المعياقين فيي الممتمي  ومبياركتهم فيي  -4-9

 .وإمكانياتهمبحسب طاقاتهم  اإلنتاجية األنب ة

 ت يييوير األداءتحسيين وعليييا وعامليهييا ان تبييم  المنظميييات  -4-21

 ر.ببك  مستم

 أطييرامميين  ان تكييون هييذه المعييايير معلنيية بالبييك  الييذي يتيييح االطييالع عليهييا -5

 ، وعدد التعذر بعدد العلم عنها.العالقة

المنظميات ذات العالقية  أداءوتقيييم من قب  المهيات الحكوميية، ان يتم الرقابة  -2

 إالبالمعاقين والعاملين بها بموجب هذه المعايير وال يتم تمديد تراخيص العم  

 ق االلت اد بهذه المعايير.وف
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 المراج  

دار الكتاب العربيي، بييروت، مطتار الصحا ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  -2

 د، مادة )عوق( ولسان.2982طبعة 

عبد الل  عبد الل  السنفي، احمد محمد البامي، إدارة اإلنتا ، األميين للنبير والتوزيي ،  -1

 .د1112، 2صنعاء، ط

 رعاية وتاهي  المعاقين. بباند، 2999لسنة  22القانون رقم  -2

 صندوق رعاية وتاهي  المعاقين في اليمن بباند، 1111( لسنة 1قانون رقم ) -4

 التنفيذيية الالئحية ببيان، د1111 لسينة (184) رقيم اليوزراء مملي  رئيي  قيرار -5

 في اليمن. المعاقين وتاهي  رعاية ببان د،2999 لسنة (22) رقم للقانون

د، المقييرة ميين الممعييية 1112دة، اتفاقييية حقييوق األيييطاص ذوي اإلعاقيية األمييم المتحيي -2

 .د22/21/1112العامة لألمم المتحدة في 

الممهوريية اليمنيية، وزارة البييئون االجتماعيية، صيندوق رعاييية وتاهيي  المعياقين فييي  -2

، د1121للعاداليمن، صندوق إدارة التط ي ، التقرير السنوي لرعاية وتاهي  المعاقين 

 د1122

8- . http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-

a.pdf 

9- http://www.disability.wa.gov.au/Global/Publications/languages/Ara

bic /Disability%20service%20standards%20-%20Arabic.pdf 

21- http://www.hwrf-ye.org/news_details.php?sid=31&lng=arabic 

22- http://www.belaquood.net/news_details.php?sid=6303 

 الهوامش

 دة )عوق( ولسان.م، ما4494محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة  -2

 رعاية وتأهيل المعاقين. بشأنم، 4444لسنة  14القانون رقم  -1

م، المقمممممرة ممممممن الجمعيممممة العاممممممة ل ممممممم المتحمممممدة  مممممي 3111األمممممم المتحمممممدة، اتقاقيمممممة حقممممموق األشممممخا   وي ا عاقمممممة  -2

  .a.pdf-http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprotم،44/43/3111

 394، 7م،   3114، 4عبد الله عبد الله السنقي، احمد محمد الشامي، إدارة ا نتاج، األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، ط -4

5- a.pdf-http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot . 

2- http://www.disability.wa.gov.au/Global/Publications/languages/Arabic 

%20Arabic.pdf-/Disability%20service%20standards%20  

 المرجع السابق -2
8- ye.org/news_details.php?sid=31&lng=arabic-http://www.hwrf 

9- http://www.belaquood.net/news_details.php?sid=6303 

 صندوق رعاية وتأهيل المعاقين  ي اليمن بشأن ،م3113( لسنة 3قانون رقم ) -41

صممندوق إدارة  ،صممندوق رعايممة وتأهيممل المعمماقين  ممي المميمن ،وزارة الشممنون اتجتماعيممة ،الجمهوريممة اليمنيممة -44

 م3144 م،3141لرعاية وتأهيل المعاقين للعام التقرير السنوي ،التخطيط

43- http://www.belaquood.net/news_details.php?sid=6303 

 .بشأن رعاية وتأهيل المعاقين ،م4444( لسنة 14رقم )القانون  -44

 ،م4444 لسنة (14) رقم للقانون التنقي ية الالنحة بشأن ،م3113 لسنة (399) رقم الوزراء مجلس رنيس قرار -49

 . ي اليمن المعاقين وتأهيل رعاية بشأن
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 المالحق

 ا عاقة  ي استراليا خدمات معايير

 الوتيمات بمين اتتقاقيمة بموجمب با عاقمة المختصمة للخمدمات الوطنيمة المعمايير إنشماء تمم      

 مسؤوليتها بتحمل اتتقاقية ه ه بموجب الوتيات حكومات لتزمتا وقد األسترالية والمقاطعات

 التوظيف لشؤون ا عاقة مصالح باستثناء المصالح ا ةك ا عاقة بشأن (CSTDA) إدارة  ي

 ممن والتطموير واألبحما  التمويمل خمدمات وتبقم ، األسترالية الحكومة بها تهتم التي والطباعة

 .الحكوميين المستويين مسؤولية

 الحكوممة عمن ممثلمين يتضممن عاممل  ريمق 8) (إلم  1) (ممن المعمايير تطموير علم  عممل    

 موضوع انواك وقد .الخدمات ومقد مي ينعاقالم من وأ راًدا معًا، الوتيات وحكومات األسترالية

 1992.العام  ي الوطنية اتستشارات

ضي ة أي دت 1993 العام  ي ضية) ا عاقة خدمات مقو   تعممل وهمي هم ه الخمدمات معمايير (المقو 

 .تو رها أو تمولها التي الخدمات لك ضمن وتطبيقها ها تطوير تشجيع عل 

ضية  ك رت 1994 العام  ي  بحماية خاصة بصورة يتعلق تاسع معيار وتطبيق إنشاء  ي المقو 

 الخدمات مقدمي من العارم الدعم وبقضل .وا همال المعاملة سوء من ا نسان وحريات حقوق

 الخمدمات مقمدمي ممع تعممل وهمي التاسمع المعيار اعتماد عل  الهينة صادقت  قد تهلكينوالمس

 .تطبيقه عملية  ي المساعدة عل 

 تتوا مق التمي للمسمتهلكين نتانج تحقيق ضمان عل  رنيسي بشكل زكتر التسعة المعايير إن      

عتها التمي واألهمداف المبماد  ممع  اسمتخدام علم  لياأسمترا غمرب وتيمة تشمدد آمما الوتيمة، شمر 

 .للخدمات المتواصل التحسين عل  للح    المعايير

 ا عاقة خدمات قانون مباد 

قين األشخا  إن   -4  .ا نساني تين رامتهمكو لقيمتهم الغير احترام حق يملكون أ راد المعو 

قين األشخا  إن    -3  أ مراد ممن غيمرهمك األساسمية ا نسمانية الحقموق نقمس يملكمون المعمو 

 ممن تمكيمنهم ويتوج ب درجتها، أو طبيعتها أو إعاقتهم منشأ عن النظر فبصر المجتمع

 .األساسية ا نسانية الحقوق ه ه ممارسة

قمون األشمخا  يملم   -4  المجتممع أ مراد ممن غيمرهم بهما يتمتمع التمي الحقموق نقمس المعو 

 .والروحي والعقلي والنقسي واتجتماعي الجسدي تطويرهم عل  قدراتهم لتحقيق

قمون خا األشم يملم   -9  علم  الحصمول  مي اآلخمرين المجتممع أ مراد حقموق نقمس المعو 

 بمدور أيًضما اتعتمراف  يمه يمتم نحمو علم  معقولمة حيماة نوعية لهم تحقق التي الخدمات

 .األسرة وحدة

قمون األشمخا  يملم  -5  بصمنع ةكالمشمار  مي اآلخمرين المجتممع أ مراد حقموق نقمس المعو 

 .وتطبيقها جيههاتو و ي حياتهم، عل  تؤثر التي القرارات

قمون األشمخا  يملم  -1  الخمدمات تلق مي  مي اآلخمرين المجتممع أ مراد حقموق نقمس المعو 

 .الحياة  ي و رصهم لحقوقهم التقييد من حد أدن  إل  تؤدي التي بالطريقة
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قون األشخا  يمل  -7  يحل ضيم أي مالحقة  ي اآلخرين المجتمع أ راد حقوق نقس المعو 

 .الخدمات صعيد عل  بهم

قون األشخا   يمل  -9  يعتقمدون التمي والوظيقمة السكن نوع إل  الوصول  ي الحق المعو 

 .لهم مالنمة بأنها

قون األشخا  يمل   -4  إل  توقعه يمكن ال ي الحق، الريقية المناطق  ي والمقيمون المعو 

 ل شخا  تتو ر التي للخدمات مماثلة خدمات إل  الوصول  ي المعقول، من حد أقص 

قين  .المدينية المناطق  ي يمينالمق المعو 

قون األشخا  يمل  -41  المعاملة وسوء ا همال من خالية بينة  ي العيش  ي الحق المعو 

 .واتستغالل والترهيب

 ا عاقة خدمات قانون أهداف
قين، ل شمخا  إيجابيمة نتمانج تحقيمق عل  والخدمات البرامج زكتر أن يجب -4  المعمو 

 .األهلي المجتمع  ي واندماجهم عملال  ر  وتو ير استقالليتهم زيادة مثل

 الحيماة معيشمة أوضماع تكمون أن ضممان  مي والخمدمات البمرامج تسماهم أن يجمب -3

قين ل شخا  اليومية  الحياتيمة واألنمماط النظم إل  يكون ما أقرب أو هي آما المعو 

 .العام المجتمع  ي الناس يقدرها التي

 المجتممع أل مراد عمام بشمكل و رةالمت الخدمات مع والخدمات البرامج تدَمج أن يجب -4

 .األهلي

 واألهمداف اتحتياجمات ممع يتوا مق الم ي النحمو علم  والخدمات البرامج إعداد يجب -9

قين القردية  .والخدمات البرامج ه ه يتلقون ال ين للمعو 

م أن يجب -5  األشمخا  احتياجمات ممع لتتوا مق إدارتهما وتمتم والخمدمات البمرامج تُصم 

قين  وأصمولهم وجنسمهم ألعممارهم نتيجمة إضما ية عقبمات نيواجهمو الم ين المعمو 

 الجغرا ي لموقعهم أو المتنوعة والثقا ية اللغوية وخلقياتهم

م أن يجب -1  اتعتراف من يزيد ال ي النحو عل  إدارتها وتتم والخدمات البرامج تُصم 

 .لهم األهلي المجتمع تقب ل ويعزز ا عاقات  وي األشخا  بكقاءة

م أن يجمب -7 ع الم ي النحمو علم  إدارتهما وتمتم والخمدمات امجالبمر تُصمم    يمه يشمج 

قون األشخا   انمدماجهم خمالل من المحلي األهلي مجتمعهم مع التعايش عل  المعو 

 وروحيًما وعقليًما ونقسميًا واقتصماديًا واجتماعيًا جسديًا اندماجا األهلي المجتمع ب ل 

 .حد أقص  إل 

م أن يجب -9  مؤسسمة أيمة قيام عدم تضمن بحي  رتهاإدا وتتم والخدمات البرامج تُصم 

 .للقرد الحياتية المظاهر معظم أو ا ةك عل  والسيطرةم التحك بممارسة

 عاممة، أو محمددة إعاقمة خمدمات انمتك سمواء الخمدمات، تقمدم التمي المؤسسمات إن   -4

قين األشمخا  تجماه مسمؤولة سمتكون  وتجماه منهما، الخمدمات يتلقمون الم ين المعمو 

قين ؤتءه حقوق عن المدا عين  تقمديم عن األهلي، والمجتمع الوتية وحكومة المعو 

 .الخدمات ه ه جودة عل  الحكم ضونها عل  يمكن التي المعلومات

م أن يجمب -41  أممام القمر  تتميح بحيم  إدارتهما وتمتم والخمدمات البمرامج تُصمم 

قين األشخا   المجتممع يقدرها التي المعيشة بأنماط والتمتع األهداف لتحقيق المعو 

 .ألهليا
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م أن يجب -44  اسمتقادة إمكانيمة تضممن بحيم  إدارتهما وتمتم والخمدمات البمرامج تُصم 

قين األشخا   و لم  الحاجمة، تمدعو حيم  والمسماندة حقموقهم عمن الد اع من المعو 

 يتلقونهما التمي الخمدمات حول القرارات اتخا   ي مالنمة ةكمشار تحقيق عل  يًداكتأ

 .عليها للحصول يسعون أو

متُصم أن يجمب -43  الوسمانل وجمود تضممن بحيم  إدارتهما وتمتم والخمدمات البمرامج م 

قين األشمخا  تمكمن التمي المالنممة  عمن الناشمنة الضميم شمكاو  ر مع ممن المعمو 

 .حلها إل  والسعي الخدمات

م أن يجمب -44  الخمدمات أنظممة ممن جمزءك إدارتهما وتمتم والخمدمات البمرامج تُصمم 

 أ مراد لبقيمة عاممة بصمورة لمتمو رةا الخمدمات ممع مدمجمة وتكمون المحليمة المنس قة

 بمرامج وتسمليم وتخطميط تطموير العمام القطماع هينمات علم  يترتمب .األهلمي المجتمع

 .و اعلة منسقة بطريقة با عاقة خاصة وخدمات

م أن يجب -49  األشمخا  حقموق تحتمرم بحيم  إدارتهما وتمتم والخدمات البرامج تُصم 

قين  .والسري ة الخصوصية  ي المعو 

 حمدو  تمنمع التمي النشماطات بقوانمد اهتمامهما والخمدمات البمرامج تعير أن يجب -45

 .النشاطات ه ه تحتياجات تخطط أن يجب آما تدهورها أو إعاقة حاتت

م أن يجب -41  :أنها بحي  إدارتها وتتم والخدمات البرامج تُصم 

قين أهالي عل  تداعياتها تراعي-أ  بهم؛ والمعتنين المعو 

قين؛ عانالت عل  ةالمترتب بالمتطلبات ا قرار-ب  المعو 

قين عانالت اهلك عل  الواقعة والمتطلبات التداعيات الحسبان  ي تأخ -ج  .المعو 

م أن يجب -47  :أنها بحي  إدارتها وتتم والخدمات البرامج تُصم 

ن-أ قين ل شخا  تؤم   الخمدمات وعممل تخطيط  ي المتواصلة ةكللمشار سبالً  المعو 

 الخطط؛ ه ه خداماست عل  وتشجعهم يتلقونها، التي

ن-ب قين ل شخا  تؤم   الرنيسمية السياسمة تطموير بشمأن استشمارتهم تمتم   أن المعمو 

 .العمل أساليب  ي وتغييرات والبرامج

 

 الجودة لضمان أوسع سياق  ي المعايير دور

 ل شخا  المتو رة الخدمات جودة بتحسين ونعاقوالم الخدمات ومقدمو الحكومات تلتزم

 :الخدمة معايير دور  ي الحكومات تر  اتلتزام ه ا وبحكم ا عاقات،  وي من

 ا لهم بالتوضيح ينعاقالم وضع تعزيز  إقمدامهم عند معايير من يتوقعوه أن يمكنهم عم 

 لإلعاقة؛ المخصصة الخدمات من اتستقادة عل 

 جمودة لتحسمين سموية بمه يعملمون أساسمي بمبمدأ ينعماقوالم الخمدمات مقمدمي تزويمد 

 الخدمات؛

 ا عاقمة خمدمات قمانون وأهمداف لمبماد  و قًما العممل علم  الخمدمات مقمدمي دةمسماع ،

 الخدمات؛ لجودة األدن  للحد بالنسبة منهم المتوقع هو ما بتوضيح و ل 

 يكونموا يكم الخمدمات ممن المتوقَّمع همو ما بتحديد المحتَملين الخدمات مقدمي مساعدة 

 المالي؛ للدعم مؤهلين
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 مل ومتطلبمات الحكومة من التمويل موا قة عل  بها يحصلون التي الوسيلة تو ير  تحم 

 .الخدمة مسؤولية

 لما ا معايير الخدمة؟

 القع مال الجمودة ضممان نظمام عناصمر ممن  قمط واحمًدا عنصمًرا الخدممة معمايير تمثمل 

 بالتحس من وتد ع ا عاقات  وي األشخا  معيشة وجودة حقوق يحمي ال ي والشامل

 .اتمتياز درجة نحو دماتالخ تقديم عملية  ي المتواصل

 العملية من  قط األول الجزء المعايير مطابقة تعتبَر.  

 السمعي األهلمي المجتممع ممن آخمرين وأ مراد ينعماقوالم الخمدمات مقمدمي علم  يتوج ب 

 .ا عاقات  وو يتلقاها التي الخدمات جودة لتحسين باستمرار

 الجودة ضمان من جزًءا العملية ه ه تعتبر. 

 ام الجودة؟ما ا يقدم نظ

 نظمام نمواحي ا مةك لتقيميم وخارجيمة داخليمة أسماليب الكاممل الجمودة ضممان نظام يقدم 

 الخدمة

 وعبرها الخدماتية المؤسسات داخل التحسينات استمرارية لضمان.  

 عمليماتهم ضممن الجمودة ضممان أنظممة تطبيق عل  الخدمات مقدمي مساعدةول ا تبد من      

 .القانمة

 التسعة عاقةا  خدمات معايير

الحصممول علمم   كممر / انثمم ،  ،يحممق لكممل معمماق، الخممدمات إلمم  الوصممول األول:المعيممار  -4

 ممي أي مجتمممع علمم  اسمماس حاجمماتهم الخممدمات المختلقممة التممي يحصممل عليهمما اتسمموياء 

 :اتتيوالموارد المتو رة ويتحقق  ل  من خالل 

 أسهلة تقديمها بطريقة يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها للمعاقين اسوة بغيرهم مع امكاني -4-4

يلتزم مقدم الخدممة بوضمع سياسمات واجمراءات مكتوبمة توضمح مراحمل تقمديم الخدممة،  -4-3

عل  ان تنشمر  مي مكمان يسمهل اتطمالع عليهما ممن قبمل المعماقين او ممن يسماعدهم  مي 

 الحصول عليها 

 يلتزم مقدم الخدمة بتطبيق ه ه السياسات واتجراءات بح ا يرها -4-4

والمسمتمرة لتنقيم  هم ه السياسمات واتجمراءات علم  التنقيم  ليسمهل المتابعة المنتظممة  -4-9

 مواجهة اتنحرا ات

 ي حالة عدم القدرة عل  تقديم الخدمة للمعاقين بشكل دانم او موقمت  قمي هم ه الحالمة  -4-5

 عليه احالة المعاق ال  مقدم خدمة اخر ان وجد

 

معماقين الحصمول علم  الخدممة تلبية اتحتياجات القردية للمعاقين، يحق لل الثاني:المعيار  -3

 بالشكل ال ي يلبي احتياجاتهم واها هم الشخصية، و ل  من خالل:
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عل  مقدم الخدمة التشماور ممع ممثلمي هم ه الشمريحة بهمدف اعمداد وتطموير السياسمات  -3-4

 واتجراءات الهاد ة لتلبية ه ه اتحتياجات

قين والتغيمر المطلموب عل  مقدم الخدمة مراعاة اتحتياجات المتواصلة والمتغيرة للمعا -3-3

  ي اساليب تلبيتها

تطبيق اتساليب التي تحقق تلبية احتياجات المعاقين بالشمكل المرسموم ومراجعتهما  مي  -3-4

 زمني محدد  إطار

 اتخ  باتعتبار مد  مالنمة المرا ق التي تقوم بتقديم الخدمات تحتياجات المعاقين -3-9

 ق اهدا ه الشخصيةتقديم الدعم للمعاقين بالشكل ال ي يمكنه من تحقي -3-5

عل  نحو يراعي  يه سنه وجنسمه وخلقياتمه الثقا يمة واللغويمة  نتقديم الخدمات للمعاقي -3-1

 والدينية

 

المعيار الثال : المشاركة واتخا  القرار، تتاح القرصة للمعاق المشاركة الكاملة  ي صنع  -4

 الل األتي:المتعلقة بالخدمات التي يتلقاها، و ل  من خ باألنشطةالقرارات المتعلقة 

 سياسمات وإعمداد تطموير إلم  ممثلمي  وي اتعاقمة ممعيقموم مقمدم الخدممة بالتعماون  -4-4

 صمنع  مي ةكمشمارال ممن حمد أقصم  إلم  تضماعف أن شمأنها ممن خطيمة وإجمراءات

 والخدماتي القردي المستويين عل  القرارات

 مضمماعقةهاد ممة المم  ال الخطيممة وا جممراءات السياسممات علمم  وي اتعاقممة  إطممالع -4-3

 المالنمة األنماط بمختلف القرارات صنع  ي كتهمرمشا

ق شمخ  لكمل المسماعدة بتقمديم ةالخدم مقد م يقوم -4-4  القمرارات إتخما  علم   عانتمه معمو 

 يتلقاها التي الخدمة بشأن والمعلومة الواضحة والخيارات

 تلبيمة مكمن ممنت قمد التمي األخمر  الخمدمات عمن عماقم لكم بمععالم الخمدمات مقد م يقوم -4-9

 هاحتياجات

 زيمادة بشمأن والمتعلقمة الموضموعة وإجراءاتمه سياسماته بتطبيمق ةالخدمم مقمد م يقموم -4-5

 .والخدماتي القردي المستويين عل  القرارات صنع  ي عاقينالمكة مشار

  وي اتعاقمة ةكمشمار بزيمادة المتعلقمة الخدمات مقد م وإجراءات سياسات مراجعة يتم -4-1

 .لي  وي اتعاقةممث مع منتظم نحو عل  و ل  القرارات صنع  ي

 القرارات اتخا   ي الحقوق عن المدا عين بأحد اتستعانة إعاقة  ي شخ  لك بعمكان -4-7

  يتلقاها التي الخدمة بشأن

  ي حقه ممارسة  ي قامعحق أي  أي تقي د ت الخدمات يمقد م وإجراءات سياسات إن -4-9

 .بالشكل ال ي يرغب به بحياته التحك م

 اللجموء توقعمة ممع عمدمم غيمر مخماطر أيمة وقموع انيةإمك تقادي الخدمات يمقد م عل  -4-4

ل عل  قاالمع مقدرة تقييد ما من شأنه إل   .قراراته مسؤولية تحم 

 

ية والكرامة الخصوصية :الرابع المعيار -9 ، يتم احترام حق كل معاق  ي الخصوصية والسر 

 : اتتيوالكرامة الكاملة  ي كا ة نواحي حياته، ويتحقق  ل  من خالل 
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 سياسمات وإعمداد تطموير إلم  ممثلمي  وي اتعاقمة ممعقمدم الخدممة بالتعماون يقموم م -9-4

تحا ظ عل  خصوصية المعماق وكرامتمه وسمرية بياناتمه  أن شأنها من خطية وإجراءات

 التي يطلع عليها

هاد مة الم  المحا ظمة علم  ال الخطيمة وا جمراءات السياسمات علم  وي اتعاقمة  إطمالع -9-3

 ياناتهخصوصية المعاق وكرامته وسرية ب

ات يجمع مقدم الخدمة ايمة معلوممات شخصمية عمن المعماق ات بمما يتعلمق بشمكل مباشمر  -9-4

 بعملية تقديم الخدمة القعالة

 يتم ابالغ المعاق بنوع البيانات التي يتم اتحتقاظ بها واتسباب الموجبة ل ل  -9-9

ا ممن يتم الحصول عل  موا قة المعاق قبل القيام بجمع اية بيانات عنه او الكشمف عنهم -9-5

 قبل مقدم الخدمة

يتم اتعتراف بحق المعاق  ي الحقاظ عل  كرامتمه وخصوصميته واحتمرام وحمايمة هم ا  -9-1

 الحق  يما يتعلق بالنشاطات الشخصية

يقمموم مقممدم الخدمممة بتطبيممق سياسمماته واجراءاتممه الموضمموعة والمتعلقممة بشممأن حمايممة  -9-7

 خصوصية المعاق وكرامته وسرية معلوماته

مراجعممة مقممدم الخممدمات المتعلقممة بحمايممة خصوصممية المعمماق يممتم مراجعممة سياسممات و -9-9

 و عاليتها كقاءتهاوكرامته وسرية معلوماته بصورة منتظمة للتأكد من 

 بهما يحتقظ بشخصه تتعلق معلومات أية عل  اتطالع  ي الحقمن يكقله  او عاقم لكل -9-4

 .الخدمات مقدم

 

 وتشمجيعه ق،امعم شمخ  لكم ومسماعدة دعم يتم  ، واتندماج المشاركة :الخامس المعيار -5

  ي يعيش  يه، و ل  من خالل:ال المجتمع انشطة  ي واتندماج ةكالمشار عل 

 ل شمخا  القمر  يتميح نحمو علم  الخطيمة ةالخدمم مقمد م وإجمراءات سياسات صياغة -5-4

 .ةالمجتمعياتنشطة   ي ةكللمشار قيناالمع

انشمطة   مي ةكوالمشار جاتندما عملية قامعال عل  يسه ل نحو عل  الخدمات تقديم يتم -5-3

 .اآلخرين المجتمع أل راد تتو ر التي لتل  مماثلة وأساليب أوقات  ي المجتمع

 يقيمةكو للمجتممع العاممة والخمدمات الَمرا مق حمول بمعلوممات المعماقين تزويمد يمتم -5-4

 .منها واتستقادة استخدامها

ق شمخ  لكل الخدمات مقدم يتيح -5-9  متنوعمة بمجموعمة واتحتقماظ  قاممة القرصمة معمو 

 .المجتمعية اتكوالمشار والمعارف العالقات من

 

القرصة للمعماق لتطموير مهارتمه ممن اجمل  بعتاحةتحقيق ال ات، وتتمثل  :السادس المعيار -1

المشاركة  ي اتنشطة التمي تمكنمه ممن تحقيمق  اتمه وتر مع اعتبماره داخمل المجتممع الم ي 

 يعيش  يه، ويتحقق  ل  من خالل:

 المسمتحقة ينعماقالم أحموال الخمدمات لمقمد م الخطيمة اءاتوا جمر السياسمات تعكمس -1-4

 .لالعتبار

 .قيناالمع األشخا  كقاءةو وإسهام قدرات تعزيز عل  ةالخدم مقد م يعمل -1-3
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 وأنمماط وقدراتمه مهاراتمه لتطموير متاحة  رصة ا عاقات  وي من شخ  لك لد  إن   -1-4

 .عليها يحا ظ وأن قي مة المجتمع يعتبرها التي حياته

 

 وطلمب طمرح  مي الحري ة المعاقين ل  كلبحي  يكون  ،والنزاعات الشكاو  :السابع رالمعيا -7

 التمي بالخدممة أو الخمدمات بمقمدم عالقمة لهمما تكمون يواجهونمه نمزاع أو شكو  ألية حل

 :اتتي، ويتحقق  ل  من خالل يتلقونها

 اءاتوإجمر سياسمات وإعمداد تطمويرب ينعاقالمممثلي  مع بالتشاور ةالخدم مقد م يقوم  -7-4

 . وي اتعاقة ونزاعات شكاو  مسانل حل حول خطية

 الموضموعة الخطيمة وا جمراءات السياسمات علم  اتطالعوممثليهم م  ينعاقلما نيمكت -7-3

 .المالنمة األنماط بمختلف نزاعاتالو شكاو ال حل بشأن

 الخدممة أو الخمدمات ميقمدت عشمكالب المتعلقمة المسمانل حمل يطلمب أن عماقم لك يستطيع -7-4

 .عنها راضيًا يكون ت والتي لقاهايت التي

 الخاصمة ةالخدمم مقمدم سياسمات ممع تتماشم  بطريقمة والنزاعات الشكاو  معالجة تتم   -7-9

 .بالسرية

 ونزاعات شكاو  حل بشأن الموضوعة وإجراءاته سياساته بتطبيق ةالخدم مقد م يقوم -7-5

 .ينعاقالم

 ونزاعمات و شمكا بحمل المتعلقمة الخمدمات مقمد م وإجمراءات سياسمات مراجعمة يمتم -7-1

 .او من يمثلهم ينعاقالممع  منتظم نحو عل  و ل  ينعاقالم

 بمقمد م متعلقمة تكمون تقلقمه مسمألة أيمة طمرح علم  ومسماعدته معماق لكم تشمجيع تميم -7-7

 .معاقبة أي من بخوف يشعر أن دون يتلقاها التي بالخدمة أو ةالخدم

 يُطلمب حمين قعماالم حقموق عمن الممدا ع ةكمشمار والنزاعمات الشمكاو  إجراءات تجيز -7-9

 . ل  منه

  ات والنزاعمات الشمكاو  معالجمة طمرق عمن الالزممة بالمعلوممات عاقم لك تزويد يتم -7-4

 .المجتمع  ي المتو رة الصلة

 ضممن نمزاع أو شمكو  أي حل   نحو تقد م أي مراجعة ضمان عل  ةالخدم مقد م يحر  -7-41

 .عليه متقق زمني إطار

 

 ممارسات تعتمد أن الخدمات تقدم ةمؤسس لك عل  ،الخدمات إدارة :الثامن المعيار -9
، ويتحقق  ل  ينعاقللم المتوخاة النتانج حد أقص  إل  تحقق أن شأنها من سليمة إدارية

 :اتتيمن خالل 
 أو عمدلي سمجل) البمراءات ا مةك علم  الحصمول ممن دكمالتأ عل  الخدمات مقد م يحر  -9-4

 المموظقين يمعلجم و لم  بانتظمام، تحمديثها وعلم  الشمرطة ممن (الجنانيمة الصمحيقة

 .والمتعاقدين والمتطوعين ا دارة مجلس وأعضاء الخدمة  ي العاملين

 .خدماته من المستقيدين ينعاقللم آمنة طبيعية بينة تأمين الخدمات مقد م عل  يتوج ب -9-3

 ولتقيميم وا دارة الخطمط وضمع  ي ةكللمشار ودعًما لهم متاحة  رًصا نقياعمال لد  إن   -9-4

 .الخدمات
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 تقمي النشماطات هم ه انمتك إ ا ما بانتظام ويقي م نشاطاته يراقب أن دماتالخ مقد م عل  -9-9

 .ا عاقة خدمات وبمعايير بأهدا ه

مب -9-5  والمموظقين ا داريمة واللجنمة ا دارة مجلمس ومسمؤوليات أدوار تكمون أن يتوج 

 .ومتو رة وموث قة بوضوح محد دة الخدمات تقدم التي للمؤسسة التابعين

 مماك قمؤينكو مهمرة مموظقين أيمدي علم  الخمدمات نيقالمعما األشمخا  يتلقم  أن يجب -9-1

 .يجب

 المدعم علم  والمتطموعين العماملين موظقيمه حصمول الخمدمات مقمد م يضممن أن يجمب -9-7

 ومسمؤولياتهم نقسمها والخدممة الخمدمات مقمدم وإدارة دورهمم يعر مون وأنهمم الكما ي؛

 .بعملهم المتعلقة النشاطات تجاه

 توظيمف بعمليمة يتعلمق  يمما ا يجمابي العممل اسمةسي تطبيمق علم  الخمدمات مقمد م يعمل -9-9

 .ا عاقات  وي من أشخا 

 بالشمكاو  تتعلمق خطيمة وإجمراءات سياسمات وتطبيق إنشاء عل  الخدمات مقد م يعمل -9-4

 .وغيرهم الموظقين قبل من المقد مة والنزاعات

 .نيعاقللم الخدمات تقديم أجل من المتو رة األموال قيمة لتعزيز الموارد إدارة تتم -9-41

 ينعماقالم نتمانج تبمي ن سنوية تقارير الطلب، عند الخدمات، مقد م لد  تتو ر أن يتوجب -9-44

 .المالية واألوضاع والخدمة

 وممع الخمدمات مقمدمي من غيره مع تنسيقية عملية الخدمات مقد م لد  تكون أن يجب -9-43

 .المنطقة  ي ينعاقالم وشؤون الحقوق عن بالد اع تعن  التي المؤسسات

 

يات حقوق حماية :تاسعال المعيار -4  مقدم يعمل، وا همال المعاملة سوء ا نسان من وحر 
 ينعاقيالم بحقوق التمس  وعل  إهمال، أو معاملة سوء أي حدو  منع عل  الخدمات
 ، و ل  من خالل:وا نسانية الشرعية

 سياسمات وإعمداد تطموير إلم او ممثلميهم  ينعماقالم ممع بالتشماور الخمدمات مقمد م يعمل -4-4

 ينعاقبالم الخاصة ا نسان حقوق حماية عل  العمل شأنها من شاملة خطية ءاتوإجرا

 .وا همال المعاملة سوء أشكال من شكل ألي التعرض من حمايتهم وعل 

 ينعماقالم قبمل ممن الخطي مة الخمدمات مقمدم وإجمراءات سياسمات علم  اتطمالع يمكمن -4-3

 .لعالقةا  وي الضالعين األشخا  من وغيرهم والُمرتقبين الحاليين

 .تطبيقها يجري وا جراءات السياسات ه ه أن   يبرهن أن الخدمات مقد م عل  -4-4

 حقموق بحمايمة والمتعلقمة الخطي مة الخمدمات مقمد م وإجمراءات سياسمات مراجعمة يمتم -4-9

 .هممع منتظم نحو عل  و ل  وا همال المعاملة سوء من وحمايتهم ا نسانية ينعاقالم

 حقموقهم ممارسمة ممن لتمكيمنهم ينعماقالم اعدةومسم دعمم علم  الخمدمات مقمد م يعممل -4-5

 .وا نسانية الشرعية

 ادعماءات أيمة علم  عممل، أيمام (7) سمبعة مهلمة خمالل و مي بالرد الخدمات مقد م يلتزم -4-1

 واتسمتراتيجيات مالنممة تقمارير عممل آليمات وضع  ل   ي بما إهمال، أو معاملة سوء

 .ا ساءة نم مزيد إل  التعر ض من ينعاقالم لحماية الالزمة


