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مشكالت أسر األطفال املعاقني دراسة مطبقة على عيهة مو آباء وأمهات
األطفال املعاقني مبحافظة حضرموت
امللخص:
اضتٗدفت ايدزاض ١ايتعسف عً ٢أِٖ املػه٬ت ايٓفطٚ ١ٝا٫جتُاع١ٝ
ٚا٫قتؿاد ١ٜاييت تٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني ٚتتطبب يف نثرل َٔ ايكغٛط
اؿٝاتٚ ،١ٝع٬ق ١ذيو ببعض املتغرلاتٚ ،نرا ايٛقٛف عً ٢أِٖ اذتٝاجاتِٗ
َٔ ٚجْٗ ١عسِٖ ف ٢ق ٤ٛتًو املػه٬ت ٚ ،اضتددَت ايدزاضَٗٓ ١خ املطح
ا٫جتُاع ٞبايعٚ ،١ٓٝاملكابً ١غب٘ املكٓٓٚ ١طبكت عً ٢ع َٔ ١ٓٝأباٚ ٤أَٗات
ا٭طفاٍ املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت ايٚ .١ُٝٓٝتٛؾًت ايدزاض ١إىل فُٛع١
َٔ ايٓتا٥خ أندت َٛاجٗ ١أضس ا٭طفاٍ املعاقني (ع ١ٓٝايدزاض )١ملػه٬ت
اقتؿادٚ ١ٜاجتُاعْٚ ١ٝفط ١ٝعً ٢ايذلتٝبٚ ،ذاجتِٗ إىل عًُ ١ٝاملطاعد٠
ٚايدعِ ايٓفطٚ ٢ا٫جتُاعٚ ٢املاد َٔ ٣خ ٍ٬بساَخ زعا ١ٜتًب ٢اذتٝاجاتِٗ
ٚؽفف َٔ ذدَ ٠ػه٬تِٗ َ ٖٛٚ .ا ذاٚيت ايدزاض ١طسذ٘ َٔ خ ٍ٬مجًَٔ ١
املكذلذات ٚايٝات ٚجٗات تٓفٝرٖاٚ ،اختتُت ايدزاض ١بتؿٛز َكذلح ي٬خؿا٢٥
ا٫جتُاعَٓ َٔ - ٞعٛز طسٜك ١خدَ ١ايفسد – يًتعاٌَ َع َػه٬ت تًو
ا٭ضس.
ABSTRACT:

Study aimed to identify the most important social and
psychological problems and economic problems of families
of disabled children and cause many of the pressures of life
and its relation to some variables, as well as stand on the
most important needs of their point of view in the light of
these problems, the study used the approach to the social
survey sample, and the corresponding semi-codified and
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applied on a sample of fathers and mothers of disabled
children in Hadramout province of Yemen. The study found
a set of results confirmed the face of the families of
disabled children (study sample) to the problems of
economic, social and psychological, respectively, and their
need to process assistance and psychological and social
support and physical care through programs meet their
needs and alleviate their problems. Which is what the
study tried to put through a series of proposals and the
views of the mechanics of implementation, the study
 concluded the perception of a proposed Social workerfrom the perspective of social case work - to deal with the
problems of those families.
أَ : ً٫ٚدخٌ ملػهً ١ايدزاض: ١
تصا ٜددد اٖ٫تُ دداّ بف ٦ددات اٱعاق دد ١يف ايعك ددٛد ا٭خ ددرل َ ٠ددٔ جاْ ددب اؿه َٛددات،
ٚاملٓعُات َٔٗٚ ،املطاعد ٠اٱْطاَْ ١ٝع تطٛز ايعً ّٛاٱْطاْ َٔ ١ٝجاْبٚ ،تصاٜدد
ا٭عداد عًَ ٢طت ٣ٛايعامل املتكدَٚ ٢ايٓاَ َٔ ٞجاْب آخس ٚ ،ذيو اْط٬قا َٔ
دٚافدع يٝطدت دٜٝٓدٚ ١أخ٬قٝد ١فرطدب ٚإلددا يددٚافع تُٜٓٛد ١جعًدت َدٔ َتطًبددات
ٚدع ددا ِ٥ايتُٓ ٝدد ١يف احلتُ ددع اؿ دددٜف ق ددسٚز ٠ا٫ض ددتفاد َ ٠ددٔ مج ٝددع ايطاق ددات
ايبػددس ١ٜاملتاذددَٗٓٚ ١ددا ف٦دد ١املعدداقني مبددا فًهدد٘ َددٔ َعددازف ٚخدددلات َٗٚددازات يف
فا٫ت َتعدد. ٠
ٖرا ٚقد تفاقُت َػه٬ت املعاقني يف أغًب احلتُعات بطدبب شٜداد ٠أعددادِٖ
َددٔ جٗددٚ ، ١قؿددٛز املددٛازد ٚاٱَهاْددات ٚاؾٗددٛد املٛجٗدد ١ؿددٌ املػدده٬ت َددٔ جٗدد١
أخسْٚ ، ٣تٝحد ١شلدرا ايتفداقِ خؿؿدت اشل٦ٝدات ٚاملٓعُدات ايدٚيٝد ١جدص٤اً ندبرلاً
َٔ َٝصاْٝتٗا ٚذؿؿٗا املاي ١ٝيسعا ١ٜاملعاقني عً ٢املطت ٣ٛايدٚيْ ٞعدسًا يػدعٛز
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احلتُددع ايدددٚي ٞبدداـطٛز ٠ايدديت تٛاجدد٘ احلتُعددات ْتٝحدد ١شٜدداد ٠أعددداد املعدداقني
بؿٛزَ ٠طتُس. )1( ٠
فتػرل بعض اٱذؿا٤ات إىل ٚجدٛد َدا ٜكدسن َدٔ َ % 20 -15دٔ ضدهإ ندٌ
بًددد ٜكعدد ٕٛؼددت ف٦دد ١املعدداقني ،نُددا إٔ ٖٓدداى َددا ٜ ٫كددٌ عددٔ ًَٝ 65دد ٕٛغدددـ
َعام ف ٢ايعدامل ٚ ،إٔ ايفكدس ٚايٓصاعدات ٖد ٢أنثدس ايعٛاَدٌ ذات ا٫زتبداط بازتفدا
َعددد٫ت اٱعاقدد ١فدد ٢ايعددامل ا٭قددٌ لددٛاً(ٚ )2تددصداد املػددهً ١ؾددعٛب ١يف احلتُعددات
ايٓاَٝدد ١ذات اَ٫هاْٝددات املادٜددٚ ١ايؿددر ١ٝاندددٚدَٗٓٚ ٠ددا احلتُددع ايدد ُٝايددرٟ
ٜٛجد ب٘ َا ٜكسن َٔ ( )379924أيفاً َٔ املعاقني(.)3
َٚددٔ ددِ فدإٕ اٖ٫تُدداّ بسعاٜدد ١املعدداقني ٚت ًٖٝددِٗ لثددٌ ؼدددٜاً أَدداّ خطد
ايتُٓٝدد ١يف ايددد ٍٚايٓاَٝدد ١عًددٚ ٢جدد٘ ايتردٜددد إلاْدًا بكددسٚز ٠ضددٝادَ ٠بدددأ تهدداف٪
ايفسف بني مجٝع املٛاطٓني ذتد ٢تتداح يًحُٝدع فسؾد ١يٲضدٗاّ يف بٓدا ٤احلتُدع
نٌ يف ذدٚد طاقت٘ ٚندٌ ذطدب إَهاْٝاتد٘ ٚايعُدٌ عًد ٢إشايد ١املعٛقدات ايديت قدد
تكددف ذحددس عثددس ٠أَدداّ أدا٥دد٘ ٭دٚاز، ٙ

()4

فاٖ٫تُدداّ بٗددر ٙايف٦دد ١وٛشلددا إىل طاقدد١

َٓتحَ ٫ ١عاي ١تطِٗ قدز املطتطا يف ايتُٓٝد ١ايػداًَ ١يًُحتُدع باٱقداف ١إىل
ا٭ضبان اٱْطاْ ١ٝذات ايع٬ق ١بايك ِٝايدٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق. )5( ١ٝ
ٚتعد َٗٓ ١اـدَد ١ا٫جتُاعٝد ١إذددَٗ ٣دٔ املطداعد ٠اٱْطداْ ١ٝايديت تطدِٗ
ب دددٚز فاع ددٌ يف زعا ٜدد ١املع دداقني ٚأض ددسِٖ َٚ ،ط دداعدتِٗ عً دد ٢إغ ددبا اذتٝاج دداتِٗ،
َٛٚاجٗددَ ١ػدده٬تِٗ َددٔ خدد٪َ ٍ٬ضطددات املُازضدد ١املٗٓٝدد ١يًددَدد ١ا٫جتُاعٝدد،١
ضدٛا ٤املتدؿؿد ١يف زعاٜد ١املعداقني أ ٚغدرل املتدؿؿدٚ ، ١ذيدو مبدا فتًهد٘ املٗٓدد١
َٔ تساث َعسيف َٗ ٚازٚ ٣قٚ ُٞٝػازن َٝداْ ١ٝأ بتدت قددزتٗا عًد ٢ايتعاَدٌ َدع
قك دداٜا ف ٦ددات فتُع ٝدد ١عد ٜددد َٗٓٚ ٠ددا ف ٦دد ١املع دداقني ،تً ددو ايف ٦دد ١اي دديت تٛاج دد٘
ؾددعٛبات  ٫تددستب بطبٝعدد ١ايعحددص َددٔ ايٓاذٝدد ١اؾطددَُٚ ١ٝددا ٜفكدد ٢إيٝدد٘ َددٔ
قعف ايكدز ٠عً ٢أدا ٤عدٜد َٔ ا٭دٚاز ٚاملٗازات اؿٝاتٚ ،١ٝيهٔ أٜكا ايؿدعٛبات
املستبط ١بايتهٝف ايٓفطٚ ٞا٫جتُاع ٞيًُعام.
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ٚتعددد أضددس ٠املعددام إذددد ٣ا٭ْطددام ايدديت تدد ٪س ٚتتد س بهددٌ املددتغرلات املستبطدد١
باملعدام  ،فباٱقدداف ١إىل َدا تترًُدد٘ َددٔ أعبدا ٤زعاٜدد ١طفًددٗا املعدام فإْٗددا تتفاعددٌ
ْفطٝاً ٚاجتُاعٝاً َدع ندٌ َدا ٜتعًدل عٝاتد٘ املعدام يف ذاقدسَٚ ٙطدتكبً٘ ٚآَ٫د٘
ٚأذ.َ٘٬
ٚق ددد ظ ددٌ اٖ٫تُ دداّ ف ددذلات ط ًٜٛدد ٜ ٫ٚ ١ددصاٍ بكك دداٜا املع دداقني َٚػ دده٬تِٗ
ايٓفطددٚ ١ٝا٫جتُاعٝددٚ ١ايؿددرٚ ١ٝا٫قتؿدداد ٚ ١ٜايت ًٖٝٝددٚ ، ١ايبرددف عددٔ أفكددٌ
ايط ددبٌ ملٛاجٗ دد ٖ ١ددر ٙاملػ دده٬ت  ،ب ٝددد إٔ اٖ٫تُ دداّ باذتٝاج ددات َٚػ دده٬ت أض ددس
املعاقني مل ٜهٔ بٓفظ املطت ٣ٛعً ٢ايدسغِ َدٔ تػدابو املػده٬ت ٚا٫ذتٝاجدات ٚ
ايت رل ٚايت س املتبادٍ بني ا٭ضسٚ ٠املعام .
فددإذا ناْددت إعاقدد ١ايطفددٌ تطددبب يدد٘ َػدده٬ت ْفطددٚ ١ٝاجتُاعٝددٚ ١ؾددر١ٝ
ٚاقتؿاد ١ٜفدإٕ ا٭ضدس ٠أٜكدا تعداٜؼ ٖدر ٙاملػده٬ت  ٚتترُدٌ ٚتعداْ ٞيدٝظ فكد
مم ددا تعاْ ٝدد٘ ا٭ض ددس ايطبٝع ٝدد ١أ ٚايعاد ٜدد ١يف احلتُ ددعٚ ،يه ددٔ أٜكدداً َ ددٔ املػ دده٬ت
املذلتب ١عًٚ ٢جٛد طفٌ َعام بٗٓٝا .
فرددني ت ددسشم ا٭ضددس ٠بطف ددٌ َعددام ٚ ،تؿ ددبح اٱعاقدد ١ذكٝك ددَ ١ا ًددٚٚ ١اقعددًا
ًَُٛضاً ٚتبد ٚاؿً ٍٛقاؾس ; ٠فإٕ ايٓفظ اٱْطاْ ١ٝتػتد عًٗٝا آ داز ايؿددَ، ١
ٚقد تترطِ فٗٝدا اٱزادٚ ٠تػدٝع يف جٛاْبٗدا َػداعس اـدٛف ٚايكًدل ٚقدد لتًهٗدا
اي ٝع ٚايكٓٛط ٜٚغًب عً ٢اٱْطإ اْ٫طران ٚاـحٌ َٔ ضَ ٤ٛا بػس ب٘

()6

.

فُحدد ٤ٞطفددٌ َعددام لثددٌ ذددد اً َ٪مل دًا يٮضددسٜٚ ٠ػددعس ايددبعض ب ْدد٘ ناز دد١
ت٪زقِٗ ٚتؿٝبِٗ با٭ضٚ ٢اؿدصٕ ٚ ،قدد ٜفتكدد ايٛايددإ ايػدعٛز بدايفدس ٚاٱ ابد١
ايٛايد ٜ٘املستبط ١با٭بٚ ٠ٛا٭َ َٔٚ ، ١َٛدِ ايػدعٛز بايهفداٚ ٠٤اؾدداز ٠ايراتٝد، ١
ٚخاؾ ١إذا َا ناْت اٱعاق ١اييت ؿكت بايطفٌ تتطِ بايؿعٛب ٚ ١اؿد. )7( ٠
ٜٚعدداْ ٞآبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني َددٔ ايعدٜددد َددٔ َعدداٖس ايطددًبٚ ١ٝاقددطسابات
املػدداعس ٚ ،ايدديت ٜطددببٗا املٛقددف َددٔ ايكددغٛط اْ٫فعايٝددَ ١ددع أْفطددِٗ  ،فهددثرلاً َددا
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ودث إٔ ٜػعس أبا ٤املعاقني أِْٗ ىتًف ٕٛعٔ باق ٞاٯبا ٤ايرٜٓ ٜٔعُ ٕٛب طفاٍ
عددادٜني ٜٚ ،ػددعس نددثرل َددٔ اٯبددا ٤باـحددٌ  ٚنطددس ايهدلٜددا ، ٤بددٌ ٚخٝبدد ١آَدداشلِ
بعد إٔ ناْٛا ٜٓتعس ٕٚطف ً٬ضدًُٝاً عادٜداً  ،دِ ضدسعإ َدا ٫تتركدل اٯَداٍ ممدا
٪ٜد ٣إىل ايػعٛز باـحٌ ٚاؿصٕ يف نثرل َدٔ ا٭ذٝدإ  ،ندريو ٜعداْ ٞندثرل
َددٔ اٯبدداَ ٤ددٔ ايتددٛتس اْ٫فعدداي ٞايددرٜٓ ٣ػ د ْتٝحدد ١يػددعٛز اٯبددا ٤بعدددّ إَهدداِْٗ
ا٫ضددتحاب ١يًحددرلإ ٚا٭ؾدددقا ٤بطددبب ا٭عبددا ٤ايدديت ٜترًُْٗٛددا ٜٓٚ ،طبددل ٖددرا
عً ٢اٯبا ٤ايرٜ ٫ ٜٔعذلف ٕٛبإعاق ١ا٫بٔ (. )8
ٚتتفاٚت ْطبٝاً اٯ از ايٓفط ١ٝيٮضدس ٠ذات ايطفدٌ املعدام َدٔ َسذًد ١٭خدس٣
فتبدددَ ٚسذًدد ١ايؿدددف ١املؿددرٛب ١بايددرٖٚ ٍٛعدددّ ايتؿدددٜل فددٛز عًددِ ايٛايدددٜٔ
عدٚث اٱعاق ١ضٛا ٤نإ خَ ٍ٬سذً ١اؿُدٌ أ ٚبعدد ايد٫ٛد ، ٠دِ تد تَ ٞسذًد١
إْهاز اٱعاق ١يتُس ا٭ضس ٠عايْ ١فط ١ٝضٜٚ ١٦ٝطع ٢اؾُٝع ملعسف ١ضبٌ نٝف١ٝ
ايع٬د أ ٚتدلٜس اؿدٚث  ٚاملط ٍٛ٦عٔ ذيو ٚ .بعض ا٭ضس تٓهس املسض أ ٚاٱعاق١
ٚخاؾ ١ا٭َساض ايٓفطٚ ١ٝايعكًْ ١ٝتٝح ١يٰ از ا٫جتُاع ١ٝاملتعدد ٠ايت ٢تت س
بٗا ا٭ضس ٠مجٝعاً ٚيٝظ ايفسد ْفط٘ ِ ت تَ ٞسذًد ١ايٓددّ  ،ذٝدف ٜكد ّٛايٛايددإ
بإيكا ٤ايً ّٛعً ٢أْفطُٗا أ ٚعً ٢ا٭طباٜٛٚ ٤افل ٖر ٙايعًُٝد ١ايغكدب ٚاؿكدد ،
ددِ َسذًدد ١اـددٛف ٚاٱذبدداط ٚا٫نت٦ددان ٚايعصيددٚ ١ايكًددل  ،ة تددصداد اؿطاضدد١ٝ
يدد ٣ايٛايدد ٜٔفٝتبٓدَٛ ٕٛاقدف ضدًبَ ١ٝددٔ طفًدِٗ املعدام ممدا قدد ٜعدسض ايطفددٌ
يٲُٖدداٍ ٚإضددا ٠٤املعاًَدد ١اؾطددُٚ ١ٝايٓفطددٚ ١ٝاؿُاٜدد ١املفسطددٚ ، ١بعددد فددذل ٠قددد
ٜتكبد ددٌ ايٛايد دددإ اٱعاقد ددٜٚ ١برثد دد ٕٛعد ددٔ أضد ددايٝب ايسعاٜد ددٚ ١اـد دددَات املٓاضد ددب١
يطفًِٗ(. )9
ٜ ٫ٚتٛقف ت رل اٱعاق ١عً ٢أضس ٠املعام َٔ ايٓاذ ١ٝايٓفط ١ٝفرطب ٚإلا
تت س ا٭ضس ٠أٜكاً َٔ ايٓاذ ١ٝا٫جتُاعٝد ١يتٛاجد٘ ؾدعٛبات بدني أْطداقٗا (ا٭ن ،
ا٭ّ -ا٭خددٚ )٠ٛنددرا بددني ا٭ضددس ٠نٓطددل ٚبعددض ا٭ْطددام ا٭خددس ٣ذات ايع٬قد١
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نا٭قددازن ٚا٭ؾدددقاٚ ٤شَدد ٤٬ايعُددٌ ٚاؾددرلإ  ،تًددو ايؿددعٛبات ايدديت غايبداً َددا
تطبب ْٛعاً َٔ ا٫قطسان ا٭ضس. ٣
فإعاق ١ايطفٌ ٚل ٙٛايبطٚ ٤ٞاٱجدسا٤ات اـاؾد ١املطًٛبد ١يًعٓاٜد ١ايبدْٝد١
ٚايت دددزٜب ٚايؿ ددرٚ ١املسافك ددٚ ١خٝب دد ١ا٭َ ددٌ ٚق ددٝا ا٭ذ دد ، ّ٬ن ددٌ ٖ ددرا ىً ددل
قددغٛطًا تعطددٌ ايتدٛاشٕ ا٭ضددسٚ ، ٣قددد ٜكدداف إىل ٖددرا املػدده٬ت املايٝددٚ ١ايتددٛتسات
ايٓاػ ١عٔ ايطٝطس ٠غرل ايٓاجر ١يًطفٌ عًد ٢ذاتد٘ ٚ ،إعاقدات ا٫تؿداٍ ٚغدهٛى
اٯبا ٤املتعًك ١ب ضًٛبِٗ يف ايتٓػ ١٦ا٫جتُاعٚ ، ١ٝنرا فدإٕ ايع٬قد ١بدني ايطفدٌ
املعدام ٚا٭ضددس ٠تهد ٕٛأنثددس تعسقدًا يًتعكٝدد ٚايددذلدد ٚ ،أنثددس تدٛتسًا َ ،ددٔ ايع٬قدد١
ايعاد١ٜ

(. )10

ٚعددادَ ٠ددا ٜغددرل َٛيددد ايطفددٌ املعددام طبٝعدد ١اؿٝددا ٠داخددٌ ا٭ضددس ٠نٛذددد٠
اجتُاع ١ٝبطسم كتًف ، ١فكد تتغرل ايع٬قات بني أفساد ا٭ضس ٠إَدا بػدهٌ ضدً
أ ٚإهاب ، ٞفعً ٢اٯبا ٤اؽاذ ْ ٛكتًف ا٫يتصاّ ػا ٙنٌ َُٓٗا ٚػا ٙايطفٌ
أٜكا  ،نُا عًُٗٝا أٜكاً ايكٝاّ بتٓع ِٝنٝفٝد ١عًُدُٗا َعدًا  ،عٝدف ٜطدتطٝعا
إغبا زغبات  ٍَٛٝٚنٌ َُٓٗا  ،فُٛيد طفٌ َعام قد ٜفكد نٌ ٖرا ذٝف لد
إٔ تؿٛزات اٯبا ٤٭ْفطدِٗ غايبدا َدا تدتغرل  ،فايٛقدت ايدر ٟندإ هدب إٔ وُدٌ
ايطسٚز أؾبح وٌُ ايػو ٚايكًل (. )11
ٚعً ١ٝفإٕ اٯباٚ ٤ا٭َٗات إذا مل ٜتٛفس يدد ِٜٗاـؿدا٥ـ ٚايطدُات ٚا٭خدر
ب ضايٝب ايتهٝف اي٬شَ ١يًتعاٌَ َدع ٖدرا اؿددث فدإِْٗ ٜؿدبرٛا فسٜطد ١يًتدٛتس
ٚا٫قطسان ٚعدّ ا٫ضتكساز ا٭ضس. ٣
فددا٭ّ تًعددب دٚزاً زٝ٥ط داً يف تٓػدد ١٦ايطفددٌ يف َساذًدد٘ ا٭ٚىلٖٚ ،ددَ ٢طددٛ٦ي١ٝ
تتطًددب قدددزاً َددٔ ايثكافددٚ ١ايتعًددَ ِٝددا مل تتددٛفس يدددٜٗا ف ْٗددا تعحددص عددٔ تُٓٝدد١
َٛاٖددب طفًددٗا ٚقدزاتدد٘ ايعكًٝددٚ ،١عددٔ محاٜتدد٘ َددٔ ايعحددص ٚاملددسض  ،نُددا ٜدد ٪س
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انفاض املطت ٣ٛايتعً ٚ ُٞٝايثكايف يٮّ عً ٢دزجد ١ايدٛع ٞايؿدر ٞيددٜٗاٖٚ ،دٛ
َا ٜٓعهظ عً ٢ايطفٌ املعام ضببًا ْٚتٝحٚ ١فكاً ملا أندت٘ ْتا٥خ إذد ٣ايدزاضدات
()12

ايعًُ١ٝ

ٚقد ذنست بعض ايدزاضات أٜكاً يف ؼًًٗٝا ملا ٜعسف بدٚز ٠اؿٝدا ٠ا٭ضدس١ٜ
يترً ٌٝايع٬ق ١بني فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ٚاييت تهػف عدٔ لد ايٓتدا٥خ ٚاٯ داز
ايٓاػ ١عٔ ٚجٛد أفساد َعٛقني داخٌ ا٭ضدس ٠إٔ غايبٝد ١اٯبدا ٤يف ا٭ضدس املعاقد٫ ١
ٜٗتُ ٕٛمبطاعد ٠ا٭َٗات يف زعا ١ٜأبٓا. )13( ِٗ٥
أَددا ا٭غددكا ٤ايددرٜ ٜٔعًُدد ٕٛإٔ يددد ِٜٗأخدًا َعاقداً ،عددادَ ٠ددا ٜهْٛددٛا َددثكًني
بدداشلُٚ ّٛتثدداز أضدد ١ً٦نددثرل ٠بٝددِٓٗ َددٔ قبٝددٌ :ملدداذا ودددث ٖددراا َٚدداذا ض د قٍٛ
٭ؾدقا ٞ٥عٓ٘ا ٌٖ ض ق ّٛبايعٓا ١ٜب٘ طٛاٍ ذٝاتٞا فا٭غدكا ٤ناٯبداٜ ٤سٜددٕٚ
إٔ ٜعسفٛا ٜٚفُٗٛا قدز اٱَهإ عٔ ذاي ١أخ ِٗٝاملعام ،نريو ٜسٜدد ا٭غدكا ٤إٔ
ٜعسفٛا نٝدف ٜطدتحٝبٚ ٕٛنٝدف ضدته ٕٛذٝداتِٗ كتًفدْ ١تٝحد ١شلدرا اؿددث،
فددإذا ة اؿدددٜف عددٔ ٖددر ٙاشلُدد ّٛبػددهٌ ندداف فددإٕ ايتٓبدد ٪مبػددازن ١ا٭غددكا٤
اٱهابٝددَ ١ددع أخدد ِٗٝأ ٚأخددتِٗ املعاقدد ١ضددته ٕٛأفكددٌَٚ .ددٔ املٗددِ إٔ ٜفٗددِ ب د ٕ
أغددكا ٤ايطفددٌ املعددام -نُددا ٖدد ٛاؿدداٍ بايٓطددب ١يٰخددس -ٜٔعددادَ ٠ددا  ٜخددرٕٚ
ايتًُٝر ددات َ ددٔ أل دداط ايط ددًٛى ٚا٫ػاٖ ددات ايٛايد ٜدد ،١فك ددد ٜكب ددٌ ا٭غ ددكا ٤أٚ
ٜسفك ٕٛايػدـ املعام اعتُداداً عًد ٢اػاٖدات آبداٚ ،ِٗ٥قدد ٜسفكد ٕٛبايت نٝدد
اْ٫غُدداع املتصاٜددد ٯبدداَ ِٗ٥ددع ايطفددٌ املعددام ،فددايكب ٍٛاؿكٝكدد ٞيًُػددازن ١يف
زعا ١ٜايطفٌ املعام ىًل َٛقفًا عاًًٝ٥ا أنثس إْتاجًا ٚضعاد. )14( ٠
أٜكاً قد ٜ ٫كدّ ا٭ؾدقاٚ ٤ا٭قازن َطاعدَ ٠ا ٭ضس ٠املعام يكًد ١إط٬عٗدِ
عًددَ ٢ددسض ذيددو ايطفددٌ أ ٚيػددهٛنِٗ يف املطدداعد ٠ايدديت ٜٓدد ٕٚٛتكدددلٗا ٖ ،ددرا
باٱق دداف ١إىل إٔ ا٭ب دد ٜٔٛاق ددٌ اض ددتعدادًا يكب دد ٍٛتً ددو املط دداعد ٠٭ض ددبان تتعً ددل
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مبػاعسُٖا ٚنساَتُٗا ٚإذطاضُٗا إٔ ٖر ٙاملطاعد ٠زمبا ته ٕٛعب٦ا كد ً٬ٝعًد٢
عٛاتل أؾدقا. ِٗ٥
نُا ت ٪س اٱعاق ١ضدًبٝاً عًد ٢ايددخٌ ا٫قتؿداد ٟيٮضدس ٠خاؾد ١إذا ناْدت
اٱعاق ١يعاًٗ٥ا ايٛذٝد فٗ ٞت٪د ٟإىل اؿسَإ َٔ ايعُدٌ ٚايبطايد ١اٱجبازٜد ١يف
نثرل َٔ ا٭ذٝإ خاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ َٔٚ ، ١ٝأِٖ اٯ داز ا٫قتؿداد ١ٜايطدًب١ٝ
ٯ از اٱعاق ١عًد ٢ا٭ضدسَ ٠كداعف ١أجدٛز ايعد٬د ايطبٝعدٚ ٞشٜدادْ ٠فكدات ايتعًدِٝ
ٚايت ٖٚ ٌٝغسا ٤ا٭جٗص ٠ايتعٜٛك ١ٝا٭خسٚ ٣غرلٖا (. )15
ٜٚعتدددل املطددت ٣ٛا٫قتؿدداد ٟاملددٓدفض َددٔ املػدده٬ت ايدديت تعدداَْٗٓ ٞددا أضددس٠
املعام ٚذيو يكعف قدزتٗا عً ٢إغبا اذتٝاجاتٗدا ا٭ضاضدَ ١ٝدٔ جاْدب ٚقدعف
قدددزتٗا عًدد ٢ايسعاٜدد ١املتهاًَدد ١يطفًددٗا املعددام َددٔ جاْددب آخددس ٖٚ ،ددَ ٛددا أندتدد٘
دزاض ١غاد ٠أْٛز ذٝف أغازت إىل إٔ قدعف املطدت ٣ٛا٫قتؿداد ٟيٮضدس ٠قدد ٜد٪د٣
إىل ع دددّ ق دددز ٠املع ددام عً دد ٢اؿؿ دد ٍٛعً دد ٢أض ددايٝب ايع دد٬د ٚايت دددزٜب ٚايت ٖ ٝددٌ
املٓاضددبٚ ، ١نددرا شٜدداز ٠ا٭طبدداٚ ٤أخؿددا ٞ٥ايعدد٬د ايطبٝعددٚ ٞأخؿددا ٞ٥ايتداطددب
ٚايتدزٜب ٚ ،قد ٜفك ٢يف ْٗا ١ٜا٭َس إىل عدّ تٓفٝر خط ١ايع٬د

()16

.

ٚله ددٔ ؼد ٜددد بع ددض اـؿ ددا٥ـ ايعاَ ددٚ ١املػ ددذلن ١٭ض ددس ا٭طف دداٍ ذ٣ٚ
ا٫ذتٝاجات اـاؾ ١نُا جا٤ت ف ٢دزاض ١إلإ ايهاغف فُٝا :)17(ًٜٞ
-1

ايعصي ١ا٫جتُاعٝدٚ ، ١اؿاجد ١إىل ؾددٜل َكدسن ٚ ،عددّ ا٫ضدتفادَ ٠دٔ
املطاعدات ا٫جتُاع ١ٝاملتٛفس ٠قًٝا.

 -2ايؿعٛبات ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫جتُاعَ ١ٝثٌ ايبطاي ، ١عدّ ٚجٛد ضٝاز ٠ممدا
ٜعٝدل ذسند ١ا٭ضدس –٠املطدهٔ ايفكدرل ٚغدرل امل٥٬دِ ؿسند ١ايطفدٌ –
ا٫قدطسابات املايٝد ٚ ١قًد ١فدسف ايعُدٌ  ،أ ٚفكدد ايعُدٌ ْتٝحد ١عددّ
اْ٫تعاّ ف. ٘ٝ
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 -3املطتٜٛات ايعاي ١ٝيًحٗد ٚاملػك َٔ ١أذداث اؿٝدا ٠ايَٝٛٝد : ١نكدسٚز٠
بكا ٤أذد ا٭فساد باملٓصٍ يسعا ١ٜايطفٌ  ،أ ٚاملساقب ١املطتُس ٠يطًٛنٝات
ايطفٌ ذت٪ٜ ٫ ٢ذْ ٟفط٘
 -4عدّ ايسقا أ ٚايتٛافل ايصٚاج.ٞ
-5

أضدايٝب ايتٛافدل ايكدعٝف ١يًٛايددٚ ٜٔقًد ١اضدتدداّ أضدايٝب اْ٫طدحاّ
ايعًُٚ ،١ٝشٜاد ٠اضتدداّ ٚضا ٌ٥ضًب ١ٝيًتعاٌَ َع َػه٬ت ايطفٌ.

 -6قًٚ ١جٛد ٚقت يًساذٚ ١ا٫ضذلخا ٤يد ٣أفساد ا٭ضس.٠
 -7قعف ايع٬قات ا٭ضس ١ٜبني أفساد ا٭ضس. ٠
ٚت٪ند عدٜد َٔ ايدزاضات ايعًُ ١ٝايت ٢أجسٜت يف إطاز ٖرا املٛق ٛقُٔ
ْتا٥حٗددا إىل دد٪َ ١غددسات عًدد ٢ت د رل إعاقدد ١ا٭طفدداٍ بدزجدد ١أ ٚب د خسْ ٣فطددٝاً ٚ
اجتُاعًٝا  ٚاقتؿادٜاً عً ٢أضسِٖ .
فتػدرل ْتدا٥خ دزاضد ( ١فترد ٞعبدد ايدسذ )18() ّ1980 ِٝإىل إٔ ٚجدٛد طفدٌ
َعدام يف اند ٝا٭ضدسٜ ٟد ٪س عًد ٢ا٭بعداد املدتًفد ١يًتفاعدٌ ا٭ضدس، ٟ
ٚبايٓطدب ١٭بعداد ايع٬قدات ا٭ضدس ١ٜفٝدصت أضدس املعداقني بدزجد ١عايٝدَ ١دٔ
ايتُاضو بني أعكاٗ٥ا مما ٜع ٚجٛد َ ٌٝيد ٣أفساد أضس ايطفٌ املعام إىل
اٖ٫تُداّ با٭ضدسٚ ٠شٜداد ٠ازتبداطِٗ بعكدِٗ بعكداً ٚإىل اضدتعداد ندٌ َدِٓٗ
ملطاعدٚ ٠تعكٝد ا٭عكا ٤اٯخس ٜٔيف ا٭ضس ، ٠نُا فٝص أضس املعاقني بدزج١
َٓدفكد ١يف ذسٜد ١ايتعدبرل عدٔ املػداعس باملكازْد ١ب ضدس ايعدادٜني ممدا ٪ٜندد
ذاجد ١أضدس املعداقني إىل ايتػدحٝع عًد ٢ايؿدساذ ١يف ايتعدبرل عدٔ َػداعسِٖ
ٚأذاضٝطِٗ ٚايٓعس إىل اٱعاق ١بؿٛز ٠أنثس ٚاقعٝدٚ ، ١بايٓطدب ١٭بعداد ايُٓدٛ
ايػدؿد ٞيف قدٝ

ا٭ضدس ٠فكدد أغدازت ايٓتدا٥خ إىل انفداض دزجد ١أضدس

املعاقني فُٝا تدٛفسَ ٙدٔ تػدحٝع ٭فسادٖدا عًد ٢ا٫ضدتك ٍ٬يف ايطدًٛى ٚاؽداذ
ايكدسازات ٚ ،بايٓطدب ١٭بعداد ايٓعداّ يف قدٝ
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يف أضس املعاقني مما ٜع

عدّ اْتعاّ ا٭ضس ٠يف تستٝب

ٖسَ.ٞ
ٚت٪نددد ْتددا٥خ دزاضدد ( ١اؿدٜدددٚ ،ٟآخددس )17( )ّ1996 ٕٚعًددٚ ٢جددٛد ؼدددٜات
ٚؾعٛبات تٛاج٘ ا٭ضس ٠بػهٌ عاّ ٚاييت تتردد يف ق ٤ٛإعاقد ١ايطفدٌ ذاتد٘ ٚ
املتُثً ١يف ا٫ػاٖات ايطًب ١ٝيٮفساد يف احلتُع ٚ،عدّ تٛفس اـددَات ايديت
تػدهٌ َؿددز قدغ

ٚتد رل ندبرل ٜٔعًد ٢ا٭ضدس ، ٠عد ٠ٚ٬عًد ٢ايتٓكدٌ َدٔ

طبٝب ٯخس عثا عٔ ايتػدٝـ ٚايع٬د  ،نُا بٓٝت ايٓتا٥خ إٔ ٚجدٛد طفدٌ
َعام يف ا٭ضس ٠قد ٜذلى ت رلات َتفاٚت ١عً ٢مجٝع أفسادٖا  ،ذٝدف أندد َدا
ٜصٜد عً َٔ %50 ٢اٯباٚ ٤ا٭َٗات عً ٢إٔ اٱعاق ١تذلى آ ازاً عً ٢ايع٬قات بني
ا٭خٚ ،٠ٛقب ٍٛاٱعاقٚ ،١ايتعاٜؼ َع اٱعاقٚ ،١ايع٬قات ا٫جتُاع.١ٝ
ٚأٚقرت دزاض ١إّ بٓت  )20( ّ1997إٔ ٖٓاى عٛا٥ل َادٜدَٚ ١عٜٓٛد ١ؼد ٍٛدٕٚ
ذؿدد ٍٛاملع دداقني عً دد ٢ذك ددٛقِٗ  َٗٓٚ ،ددا ؾ ددعٛب ١ايٛؾ دد ٍٛإىل اـدَ دد ١ايؿ ددر١ٝ
ٚا٭طب دداٚ ٤املتدؿؿ ددني ْٚ ،ك ددـ ب ددساَخ إع دداد ٠ايت ٖ ٝددٌ ا ْ٫دددَاد ف دد ٢احلتُ ددع
َٚعتكدات ٚضًٛنٝات ٚاقع ٞايطٝاضات ٚاػاٖات أفساد احلتُع ٚ ،بايتاي ٞفإٕ
َددٔ ايٛاجددب عًدد ٢املٗٓددٝني ٚايعدداًَني َددع ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚأضددسِٖ تبٓدد ٢بددساَخ
يًتغًب عً ٢تًو ايعٛا٥ل يتعصٜص ذؿ ٍٛاملعاقني عً ٢ذكٛقِٗ.
نُدا أضددفست ْتددا٥خ دزاضدد ( ١زضدد )21() ّ2000 ٕ٬عددٔ ٚجددٛد فددسٚم دايدد١
إذؿداٝ٥اً يف أبعداد ايع٬قدات ا٭ضدس ( ١ٜايتُاضدو ،ذسٜد ١ايتعدبرل عدٔ املػداعس،
ؾدسا ايتفاعدٌ ا٭ضدس ) ٟبدني أضدس ا٭طفداٍ املعداقني ذٖٓٝداً ٚأضدس ا٭طفداٍ
ايعادٜني يؿاحل أضس ا٭طفاٍ ايعادٜني ،نُا  ٫تٛجد فسٚم دايد ١إذؿداٝ٥اً يف
أبعاد ايُٓ ٛايػدؿ(ٞا٫ضدتك ،ٍ٬ايتٛجٝد٘ مد ٛايترؿدٚ ٌٝاٱلداش ،ايتٛجٝد٘
ايعكًد ٞايثكدايف ،ايذلٚود ٞاٱهداب ،ٞايتٛجٝد٘ مد ٛايكد ِٝايدٜٝٓدٚ ١اـًكٝد)١
بدني أضدس ا٭طفداٍ ٚأضدس ا٭طفداٍ ايعدادٜني ،يف ذدني أْد٘ تٛجدد فدسٚم دايد١
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إذؿاٝ٥اً يف أبعداد (ايتٓعد ِٝايكدب ) بدني أضدس ا٭طفداٍ املعداقني ذٖٓٝداً ٚأضدس
ا٭طفاٍ ايعادٜني يؿاحل أضس ا٭طفاٍ ايعادٜني .
نُا أضفست دزاضَ ( ١بازى ٚآخس ٚ )22( ) ّ2000 ٕٚايت ٢ذاٚيت ايتعسف عً٢
َد ٣ايتٛتس ايرٜ ٣ؿٝب أَٗات ا٭طفاٍ املؿابني بايػًٌ ايدَاغ ٞف ٢بدٓح٬دؽ
 ،أض ددفست ع ددٔ إٔ تً ددو ا٭َٗ ددات َعسق ددات ـط ددس اٱؾ دداب ١ب ددا٭َساض ايٓفط دد١ٝ
ٚغاؾدد ١فدد ٢املٓدداطل ايسٜفٝددٚ ١قددُٔ ا٭ضددس ايفكددرلٚ ، ٠نددإ أقدد٪َ ٣ٛغددس يًتٓبدد٪
ب ددريو ٖ دد ٛامل ددستب باملػ ددانٌ ايط ددًٛن ١ٝيًطف ددٌ املع ددام ٚ ،ن ددريو ا٭عب ددا٤
املتؿً ١بايسعا ِ َٔٚ ، ١ٜفإ ا٭َس وتاد إىل جٗدات يتكدد ِٜاملطداعد ٠يٮَٗدات
ٚتكددد ِٜاملػددٛز ٠بػ د ٕ إداز ٠املػدده٬ت ايطددًٛن ١ٝا٭نثددس غددٛٝعاً يددد ٣ا٭طفدداٍ
املعاقني  ،مبا ٜطاعد بػهٌ َباغس يف ايتدفٝف َٔ ايكغ عًد ٢أَٗدات ا٭طفداٍ
املعٛقني ايؿغاز ف ٢ايبًدإ ايٓاَ. ١ٝ
 ٚتٓاٚي ددت دزاض دد ٖ ( ١ددرلٚا  ٜددٛدا  )23( ) ّ2002املػ دده٬ت املتعًك دد ١ب دداملعٛقني ف دد٢
ايٝاب ددإ ٚايت دد ٫ ٢ت دد ٪س عً دد ٢املع دداقني فكدد ٚيه ددٔ عً دد ٢أض ددسِٖ أٜكددًا ٚ ،أن دددت
ايدزاض ١ب ٕ ٖر ٙاملػه٬ت تٓبع َٔ ذكٝك ١إٔ ايسعا ١ٜا٫جتُاعٝد ١يدٝظ شلدا زٜ٩د١
غ دداًَٚ ، ١إٔ اػاٖ ددات احلتُ ددع ع ددٔ ايكك دد ١ٝض ددًب ٚ ، ١ٝإٔ ٖٓ دداى َ ددٔ ٜٓع ددس إىل
ا٭ضددس ٠باعتبازٖددا ايساعٝدد ١ا٭ٚىل املدٛيدد ١بككدد ١ٝزعاٜدد ١ا٭طفدداٍ ٚ ،إٔ دٚز ايدٚيدد١
ٖ ٛدٚز تهُ ًٞٝفك  ،ا٭َس ايدرٜ ٣صٜدد َدٔ ايكدغٛط عًد ٢ا٭ضدسَٚ ، ٠دٔ دِ فدإٕ
ٖر ٙايدزاض ١قد دعت إىل ٚقدع ضٝاضدَ ١عاؾدس ٠يف فداٍ اٱعاقد ١بٗددف ؼدٜدد
َا هب ايكٝاّ ب٘ يتُهني املعاقني ٚأضسِٖ َٔ ايعٝؼ بؿٛزَ ٠طتكًٚ ١طبٝع. ١ٝ
أن دددت دزاض دد ( ١زاٖ ددٚ ٢آخ ددس (24( ) 2004 ٕٚعً دد ٢اذتٝاج ددات أض ددس ا٭طف دداٍ
املعدداقني بؿددسًٜا نُددا ٖدد ٛاؿدداٍ َددع إعاقددات ايطفٛيدد ١ا٭خددس ، ٣فٗدد ٞفدد ٢أَددظ
اؿاج ١خاؾ ١خ ٍ٬ايفدذل ٠اؿسجد ١ذد ٍٛايتػددٝـ – يعدسض املعًَٛدات ذدٍٛ
اـدَات املتاذ ١ايتعًٚ ١ُٝٝا٫جتُاعٝدٚ ، ١طدسم ٚأَدانٔ ايددعِ غدرل ايسزلد، ٞ
ٚنريو ايػبهات ا٫جتُاع ١ٝايسزل ٚ ١ٝفُٛعات ايدعِ  ،نُدا أنددت عًد٢
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أُٖ ٝدد ١تٛج ٝدد٘ ب ددساَخ ٭ض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني ف دد ٢ض ددٝام َتع دددد ايتدؿؿ ددات
ٚايتٓطددٝل بددني اـدددَات ايؿددرٚ ١ٝايتعًُٝٝددٚ ١ا٫جتُاعٝددَ ١ددٔ خددَ ٍ٬سانددص
َتدؿؿ ١تًب ٢اذتٝاجات تًو ا٭ضس .
ٚتٛؾًت ْتا٥خ دزاض( ١ذٓإ امل )25( ) ّ2005 ٌٝإىل ا٫زتباط ايٝ ٛل بني تكبٌ
ا٭َٗات ٭بٓا ٔٗ٥املعاقني ذٖٓٝا َٔ ايدزج ١ايبطٝطٚ ١بني َا ٜتؿف ب٘ ٖ٤٫٪
ا٭طفداٍ َدٔ َٗدازات اجتُاعٝدٚ ١ضدًٛى تهٝفد ٞممدا ٜػدهٌ جٛاْدب زٝ٥طد١ٝ
يػدؿ ١ٝا٭طفاٍ املعٛقني عكًٝاً.
ٚأٚقرت ْتا٥خ دزاض( ١غحا ايد )26( ) ّ2006 ٜٔازتفا َعد٫ت اٱعاق ١بني
ايفكددسا ٤عُ َٛداًٚ ،تتحدد٘ مدد ٛا٫زتفددا نًُددا انفددض َطددت ٣ٛايدددخٌ ايػددٗسٟ
يٮضس ،٠نُا تستفع َعد٫ت اٱعاق ١بني أبٓا ٤ا٭َٗات ٚاٯبا ٤ا٭َٝني ٚتدٓدفض
بازتفا املطت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايثكدايف يًٛايدد .ٜٔأٜكداً ٜعدد ا٭طفداٍ أنثدس ايف٦دات
ايطددهاْ ١ٝتعسق دًا يٲعاق ددٚ ١تتحدد٘ َع ددد٫ت اٱعاقدد ١مدد ٛا٫زتف ددا بٝددِٓٗ نًُ ددا
انفد ددض َطد ددت ٣ٛايسعاٜد دد ١ايغراٝ٥د ددٚ ١ايؿد ددر ١ٝيٮَٗد ددات خد دد ٍ٬فد ددذل ٠اؿُد ددٌ
ٚانفض َطت ٣ٛايسعا ١ٜايغراٚ ١ٝ٥ايؿرٚ ١ٝا٫جتُاع ١ٝيٮطفاٍ بعدد ايد٫ٛد،٠
ٚنًُا انفكدت فدسف اؿؿد ٍٛعًد ٢اـددَات ايطبٝد ١املٓاضدب .١نُدا ٜتٛقدف
ذحددِ املػدده٬ت املذلتبددَ ١ددع اٱعاقدد ١عًددَ ٢ددد ٣ذؿدد ٍٛاملعدداقني ٚأضددسِٖ عً دد٢
ايدلاَخ ٚاـدَات ايت ٖ ١ًٝٝاييت تتٓاضب َع اـؿدا٥ـ ٚا٫ذتٝاجدات ايٓٛعٝد١
ٚايفسدٜدد ١يًُعدداقني َٓددر ذدددٚث أ ٚانتػدداف اٱعاقددٜٚ ،١تٛقددف تغددٝرل ا٫ػاٖددات
ا٫جتُاع ٝدد ١ايط ددا٥د ٠م دد ٛاملع دداقني عً دد َ ٢ددد ٣ؼك ٝددل ايػ ددُٛيٚ ١ٝايتهاَ ددٌ يف
ايدلاَخ ٚاـدَات ايت ٖ.١ًٝٝ
 ٚأ بتت ْتا٥خ دزاض ( ١ايػساح )ّ 2007

()27

ٚجٛد فدسٚم ذات دايد ١إذؿدا١ٝ٥

بدني فُدٛعيت ايدزاضد ١يف بعددَ( ٣ػده٬ت ايٛايددٚ ٜٔا٭ضدس ،٠خؿدا٥ـ
ايطفدٌ) ممدا ٜػدرل إىل إٔ ا٭ضدس ايديت يٝطدت يددٜٗا َددزنات إهابٝد ١ػداٙ
اٱعاق ١تتعسض يكغٛط أضس ١ٜأعً َٔ ٢ا٭ضس اييت يدٜٗا َدزنات إهابٝد،١
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نُا تػرل ْتا٥خ ايدزاضد ١إىل ٚجدٛد فدسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥يؿداحل ا٭ضدس
ايديت يددٜٗا َددزنات إهابٝد ١ػدا ٙاٱعاقد ١يف بعدد( ايددعِ ا٫جتُداع ،)ٞيف
ذدني إٔ يد ّٛايدرات يدد ٣ا٭ضدس ايديت يٝطدت يددٜٗا َددزنات إهابٝد ١ػداٙ
اٱعاقد ١ناْدت ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥أعًدَ ٢دٔ ا٭ضدس ايديت يددٜٗا َددزنات
إهاب ١ٝػا ٙاٱعاق.١
ٚتٛؾ ددًت دزاض دد ( ١أض ددُٓٝٝا ٚ ،أْطتاض ددٝا  )28( ) ّ2007ذ دد ٍٛغ ددبهات اي دددعِ
ايْٛٝاْٝددٚ ١دٚزٖددا يف دعددِ أضددس املعدداقني إىل إٔ ا٭ضددس ايدديت يدددٜٗا طفددٌ َعددام ٫
تػعس مبا ف ٘ٝايهفاٜد ١بددعِ املٓعُدات ا٫جتُاعٝد( ١املددازع َ ،ساندص ايتددخٌ) ،
ٖٚددرا ٜسجددع إىل ذكٝكدد ١إٔ املٓدداطل ايٓاٝ٥دد ١جغساف ٝداً َددٔ ايْٛٝددإ تعدداَْ ٞددٔ عدددّ
ٚجددٛد َٓعُددات يدددعِ ٖددر ٙا٭ضددس  ،فكدد ٬عددٔ إٔ ا٭ضددس تػددعس بددايكًل ٚايغكددب
بطبب عدّ ٚجٛد ايدعِ ا٫جتُاع( ٞاـدَات ٚ ،ا٭فدساد املتدؿؿدني ٚاملتُٝدصٜٔ
يف املُازض ِ َٔٚ )١فِٗ يٝطٛا زاق ٕٛبؿف ١عاَ ١عٔ تًدو اـددَات املستبطد١
بدعِ تًو ا٭ضس.
 ٚأظٗددست ْتددا٥خ دزاضدد( ١ايكسٜددٛتٚ )29() ّ2008 ٞجددٛد فددسٚم ذات د٫يدد١
إذؿا ١ٝ٥يف تكبٌ ا٭َٗات ٭بٓا ٔٗ٥املعاقني تعدص ٣يٓد ٛاٱعاقدٚ ١يؿداحل ذٟٚ
اٱعاق ١ايطُعٚ ١ٝايبؿسَ ١ٜكابٌ ذ ٟٚاٱعاق ١ايعكً. ١ٝنُا أظٗدست ايٓتدا٥خ
ٚجدٛد فدسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥يف تكبدٌ ا٭َٗدات ٭بٓدا ٔٗ٥املعداقني زلعٝداً
تعص ٣إىل دزج ١اٱعاقٚ ١يؿاحل ذ ٟٚاٱعاق ١ايطُع ١ٝايػدٜدٚ ،٠جٓظ املعدام
ٚيؿاحل اٱْاث ٚيًتفاعٌ بني جٓظ املعام ٚعُس . ٙنُا أظٗست ايٓتا٥خ ٚجٛد
فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥يف تكبٌ ا٭َٗات ٭بٓدا ٔٗ٥املػدًٛيني دَاغٝدًا 12ضدٓ١
َكازْ ١با٭فساد ا٭قٌ -تعص ٣يعُس املػًٛيني دَاغٝاً يف ا٭عُاز  6ضدت ضدٓٛات،
ٚا٭ندل َٔ  18ضٓ. ١يف ذني مل تعٗس ايدزاض ١أ ١ٜفسٚم ذات د٫ي ١إذؿا١ٝ٥
يف عًُ ١ٝتكبٌ ا٭َٗات ٭بٓا ٔٗ٥املعاقني بؿسٜاً ٚعكًٝاً .
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ٚأضفست دزاض ( ١زٜصا جافادٜإ )30( ) ّ2011ذ ٍٛايتهٝف ٚايتُاضو ا٭ضدس٣
عٔ ٚجٛد أعكاَ ٤عاقني با٭ضس ٠ذاتٗا ٚ ،ؼدٜد َا إذا نإ ٖرا ايتهٝف هعًدٗا
ؽتًددف عددٔ غرلٖددا َددٔ ايعددا٬٥ت ا٫عتٝادٜدد ١ايطددً ، ١ُٝأضددفست عددٔ إٔ عًُٝددات
ايتهٝددف ٚايتُاضددو ٚايٛذددد ٠بددني ايعددا٬٥ت ذات ا٭عكدداَ ٤ددٔ ذ ٣ٚاٱعاقددات ٖدد٢
أقددَ ٣ٛددٔ ايع٬قدد ١بددني ا٭ضددس أ ٚايعددا٬٥ت ايعادٜدد ، ١نُددا ٚجددد إٔ ٖٓدداى ع٬قدد١
طسد ١ٜبني ايتُاضو ايعاٚ ًٞ٥عدد أعكا ٤ايعا. ١ً٥
ٚأغازت ْتا٥خ دزاضٚٚ ( ١يؼ ٚآخس (31( ) ّ2012ٕٚإىل إٔ ٚجٛد أغكا ٤ذ ٚأعُاز
َتكازبدد ١داخددٌ ا٭ضددسَ ٠ددع ايطفددٌ املعددام ىفددف َددٔ ايٛقددع ايطددً يٲعاقدد ١عًدد٢
ا٭ضسٚ ٠ايطفٌ املعام فدْ ٢فدظ ايٛقدت ٚ ،ذيدو عًد ٢ايعهدظ ممدا إذا ندإ ٖٓداى
أغد ددكا ٤ن بد دداز أ ٚغد ددرل َٛجد ددٛد ٜٔداخد ددٌ ا٭ضد ددس ، ٠إقد دداف ١إىل ايت دد رل اٱهد ددابٞ
يًددَات ايذلف ١ٝٗٝاملكدَ ١يتو ا٭ضس .
ٚبترً ٌٝتًو ايدزاضات ايطابكٜ ١تكح َا : ًٜٞ
 أندددت ْتددا٥خ بعددض ايدزاضددات عًددٚ ٢جددٛد تد رلات َتفاٚتدد ١ٱعاقدد ١ا٭طفدداٍعً ٢ايع٬قات ٚايتفاع٬ت ا٭ضدس ١ٜضدٛا ٤بدني املعدام ٚأخٛاتد٘ أ ٚبدني ايٛايددٜٔ
أ ٚبني اؾُٝع داخٌ ا٭ضس.٠
 أندددت بعددض ايدزاضددات عًددَٛ ٢اجٗدد ١أضددس املعددام يتردددٜات ٚؾددعٛبات َثددٌا٫ػاٖات ايطًب ١ٝ٭فساد احلتُع ٚ ،عددّ تدٛفس اـددَات ايديت تػدهٌ َؿددز
قغ ٚت رل ندبرل ٜٔعًد ٢ا٭ضدس ، ٠عد ٠ٚ٬عًد ٢املػده٬ت املستبطد ١بايسعاٜد١
ايطبٝدد ١شل د ٤٫٪ا٭طفدداٍ َددٔ ْكددـ اـدددَات ٚبعدددٖا عددٔ أَددانٔ ايطددهٔ ٚ
تٓكٌ ا٭ضس ٠بؿف٘ َطتُس ٠عثدا عدٔ أَدانٔ َ٪ضطدات ع٬جٝدَ ١تدؿؿد١
ا٭َس ايرٜ ٣تطًب ٚقتاً ٚجٗدًا ٚتهًف ١قد  ٫تترًُٗا إَهاْٝات ا٭ضس ٠املاد١ٜ
 أن دددت ْت ددا٥خ بع ددض ايدزاض ددات عً دد ٢ا٫زتب دداط ايٛاق ددح ب ددني تكب ددٌ ا٭َٗ ددات٭طفاشلددا املعدداقني َٗ ٚددازاتِٗ ا٫جتُاعٝددٖٚ ، ١ددَ ٛددا ٜددستب بعًُٝدد ١ايت ٖٝددٌ
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فهًُددا تددٛفست َ٪ضطددات َتدؿؿدد ١تتبٓدد ٢بددساَخ ت ًٖٝٝددٚ ١تعًُٝٝدد ١شلدد٤٫٪
ا٭طفدداٍ نًُددا قددٌ ايكددغ عًدد ٢ا٭َٗددات ٚشاد ذيددو َددٔ َطددت ٣ٛتكبًددِٗ
٭طفاشلِ  .باٱقاف ١إىل ا٫زتبداط بدني َطدت ٣ٛايتكبدٌ ْٚد ٛاٱعاقدٚ ١جدٓظ
املعام ٚضٓ.١
 أٚقددرت بعددض ايدزاضددات ايع٬قدد ١بددني ْدد ٛاملدددزنات يددد ٟأضددس املعددام ػدداٙاٱعاقدد ٚ ١ايكددغٛط ا٭ضددس ، ١ٜفكددد تبددف بد ٕ ا٭ضددس ٠ذات املدددزنات ا٫هابٝدد١
ػا ٙاٱعاق ١تتعسض يكغٛط أضس ١ٜأقٌ َٔ ذات املدزنات ايطًب. ١ٝ
 أٚق ددرت بع ددض ايدزاض ددات إٔ َ ددد ٣ايسق ددا ي ددد ٣أض ددس املع دداقني عد دٔ طفً ددِٗٚذٝد دداتِٗ بؿد ددف ١عاَد ددٜ ١د ددستب مبد ددد ٣تفاعًد ددِٗ َد ددع َ٪ضطد ددات ٚغد ددبهات
ايدعِ،نُا أٚقرت أخس ٣غٝان ايدعِ املكدّ َٔ قبٌ اؿهَٛات.
-

أٚقددرت بعددض ايدزاضددات إٔ ذحددِ املػدده٬ت املذلتبدد ١عًدد ٢اٱعاقددٜ ١تٛقددف
عًَ ٢دد ٣ذؿد ٍٛاملعداقني ٚأضدسِٖ عًد ٢ايددلاَخ ٚاـددَات ايت ًٖٝٝد ١ايديت
تتٓاضب َع خؿا٥ؿِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ اي ١َٝٛٝنُا ٜتٛقف تغٝرل ا٫ػاٖدات
ا٫جتُاع ١ٝايطا٥د ٠عًَ ٢د ٣ؼكٝل ايػُٛيٚ ١ٝايتهاَدٌ يف بدساَخ ايسعاٜد١
اـدَات ايت ٖ. ١ًٝٝ
اْٝاًَ :ػهً ١ايدزاض: ١
ٜٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني باضتُساز نثرلاً َٔ املػه٬ت جساٚ ٤جدٛد ٖد٤٫٪

ا٭طفدداٍ ٚتٓدد ٛاذتٝاجدداتِٗ ٚتصاٜددد َػدده٬تِٗ ا٭َددس ايددرٜ ٣دد ٪س فدد ٢ذٝدداٖ ٠ددرٙ
ا٭ض ددسٚ ،هع ددٌ َ ددٔ ا٭ُٖ ٝدد ١مبه ددإ اض ددتُساز ١ٜايتع ددسف عً دد ٢تً ددو املػ دده٬ت
ٚقاٚي ١ايبرف عٔ أفكٌ ايطبٌ يتٛفرل خدَات ٚبساَخ َتٓٛعد ١يًتعاَدٌ َعٗدا،
خاؾدد ١يف احلتُعددات انسَٚددَ ١ددٔ تًددو انددا٫ٚت ايبرثٝددٚ ١ايتدد ٢قددد ؽتًددف
طبٝع دد ١املػ دده٬ت ٚا٫ذتٝاج ددات بٗ ددا ب دداخت٬ف طبٝعتٗ ددا ايثكاف ٝددٚ ١ا٫جتُاع ٝدد١
ٚا٫قتؿادٚ ، ١ٜأٜٓ ٫ؿب اٖتُاّ بساَخ ايسعا ١ٜعً ٢املعاقني فك د ٕٚأضسِٖ .
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ٚقد أتكح َٔ خ ٍ٬اٱغساف عً ٢طايبات ايتدزٜب املٝداْ ، ٞبإذددَ ٣ساندص
زعاٜدد ١املعدداقني مبرافعدد ١ذكددسَٛتَٚ ،كابًدد ١بعددض ايعدداًَنيٚ ،عٓٝددَ ١ددٔ اٯبددا٤
ٚا٭َٗددات املذلددٜددٔ عًدد ٢املسنددص ممددٔ شلددِ أطفدداٍ َعدداقني ٜتًكدد ٕٛايسعاٜدد ١بدد٘ إٔ
ٖٓدداى دد٪َ ١غددسات يددٓكـ ٚاقددح يف بددساَخ ايسعاٜدد ١املكدَدد ١٭ضددس املعدداقني عًدد٢
ٚجدد٘ ايتردٜددد زغددِ اذتٝدداجِٗ شلددا ،ا٭َددس ايددر ٣ظٗددس َددٔ غدده ٣ٛبعكددِٗ َددٔ
ايكغٛط ايٓفطٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝاملاد ١ٜايت ٢تٛاجِٗٗ ٚت ٪س بؿٛزٚ ٠اقدر ١عًد٢
طبٝع ١ذٝاتِٗ ٚاضتكسازِٖ ا٭ضس. ٣
ٚعً ٘ٝفكد ذا ٍٚايباذثإ َٔ خٖ ٍ٬ر ٙايدزاضد ١ؼدٜدد أٖدِ املػده٬ت ايتد٢
تٛاجدد٘ أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني مبرافعدد ١ذكددسَٛت ايُٝٓٝددَ ١ددٔ املذلددٜددٔ عًدد٢
َسنددص ايٓددٛز يسعاٜدد ١املعدداقني ٚ ،ايتعددسف عًدد ٢أٖددِ اذتٝاجدداتِٗ فدد ٢قددٖ ٤ٛددر٠
املػ دده٬ت َ ددٔ ٚجٗ ددْ ١ع ددسِٖ  ،بٗ دددف ٚق ددع املكذلذ ددات اي٬شَ دد ١ملعاؾ دد ١تً ددو
ايككدٚ ، ١ٝنددرا ٚقددع تؿددٛز يدددٚز َٗٓدد ٢يٮخؿددا ٞ٥ا٫جتُدداع ٞيف ايتعاَددٌ َددع
َػه٬ت ٚاذتٝاجات تًو ا٭ضس يف ق ٤ٛبساَخ ايسعاٚ ١ٜاـدَات ايت ٢لهدٔ إٔ
تكدّ اْط٬قاً َٔ ضٝاضٚ ١اقر ١تتبٓاٖا ايدٚي ١مب٪ضطداتٗا اؿهَٝٛدٚ ١ا٭ًٖٝد،١
ٜٚطِٗ ا٭خؿا ٞ٥ا٫جتُداع ٞمبدا يدٜد٘ َدٔ َعدازف ٚخددلات َٗٚدازات َٗٓٝد ١فد٢
تٓفٝرٖا مبا ٜٓعهظ بؿٛز ٠إهاب ١ٝعً ٢ذٝا ٠تًو ا٭ضس .
ايثًا  :أُٖ ١ٝايدزاض: ١
ْ -1دددز ٠ايدزاضددات ذدد ٍٛأضددس املعدداقني بدداحلتُع ايدد ُٝبؿددف ١عاَددٚ ١قافعدد١
ذكسَٛت بؿف ١خاؾ ١يف ذدٚد عًِ ايباذثني .
 -2تصا ٜددد أع ددداد املع دداقني مبرافع دد ١ذك ددسَٛت  َٚددٔ ددِ تصا ٜددد اذتٝاج دداتِٗ
َٚػد دده٬تِٗ ٚند ددرا اذتٝاجد ددات َٚػد دده٬ت أضد ددسِٖ ٜ( .بً د د عد دددد املعد دداقني
مبرافعد د دد ١ذكد د ددسَٛت إذد د ددد ٣قافعد د ددات اؾُٗٛزٜد د دد ١ايُٝٓٝد د دد16203 ١
َعاقاً(املسنص ايك َٞٛيٲذؿا)ّ2004 ٤
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 -3تصاٜددد اٖ٫تُدداّ ب ضددس املعدداقني يف احلتُددع املعاؾددس اْط٬قددا َددٔ دٚافددع دٜٝٓدد١
ٚأخ٬ق ٝددٚ ١تُٓ ٜٛددٚ ، ١إلاْد داً ب ُٖ ٝدد ١دٚز أض ددس ٠املع ددام يف تًب ٝدد ١اذتٝاجات دد٘
ٚتُٓ ١ٝقدزات٘ ٚاملطاُٖ ١ا٫هاب ١ٝيف ؼكٝل تٛافك٘ ايٓفطٚ ٞا٫جتُاع. ٞ
 -4قد تفٝد ْتا٥خ ٖر ٙايدزاض ١ايكاُ٥ني عًَ ٢ساندص زعاٜد ١املعداقني يف تطدٜٛس
أدا ٖ ٤ددر ٙاملسان ددص يف تك ددد ِٜب ددساَخ  ٚخ دددَات ايسعا ٜدد ١ا٫جتُاع ٝدد ١٭ض ددس
املعاقني .
 -5قد تفٝد ٖر ٠ايدزاض ١ا٭خؿداٝ٥ني ا٫جتُداعٝني ايعداًَني مب٪ضطدات زعاٜد١
املعاقني ف ٢اضتدداّ لداذد ع٬جٝد ١جدٜدد ٠تفٝدد فد ٢ايتعاَدٌ بفاعًٝدَ ١دع
َػه٬ت املعاقني ٚأضسِٖ.
 -6قد تفٝد ٖر ٙايدزاض ١يف جرن اْ٫تبا ٙيد ٣املٗتُني بككاٜا املعداقني عًُٝدًا
َٝٚد ددداْٝاً ٭ُٖٝد دد ١ايبرد ددف املطد ددتُس يف َػد دده٬ت ٚاذتٝاجد ددات أضد ددس املعد ددام
باعتبازٖا ْطكاً ٜٓ ٫فؿٌ عٔ ْطل املعام .
زابعًا  :أٖداف ايدزاض: ١
اضتٗدفت ايدزاضَ ١ا : ًٜٞ
 -1ؼدٜد أِٖ َػه٬ت أضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت اي. ١ُٝٓٝ
 -2ايتعددسف عًدد ٢أٖددِ اذتٝاجددات أضددس املعدداقني مبرافعدد ١ذكددسَٛت َددٔ ٚجٗدد٘
ْعسِٖ .
ٚ -3قع مجً َٔ ١املكذلذات ٚايتٛؾٝات يتريَ ٌٝدا ٜػدعس بد٘ أضدس املعداقني َدٔ
ؾعٛبات َٚػه٬ت.
خاَطاً  :تطا٫٩ت ايدزاض: ١
ذاٚيت ايدزاض ١اٱجاب ١عً ٢ايتطا٫٩ت اٯت: ١ٝ
َ -1ا أِٖ َػه٬ت أضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت ا
ٜٓٚبثل َٔ ٖرا ايتطا ٍ٩ايتطا٫٩ت ايفسع ١ٝاٯت: ١ٝ
أَ -ا أِٖ املػه٬ت ايٓفط ١ٝ٭ضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت ا
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نَ -ا أِٖ املػه٬ت ا٫جتُاع ١ٝ٭ضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت ا
دَ -ا أِٖ املػه٬ت ا٫قتؿاد ١ٜ٭ضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت ا
َ -2ا أِٖ اذتٝاجات أضس املعاقني مبرافع ١ذكسَٛت َٔ ٚجٗ٘ ْعسِٖ ا
ٖٓ ٌٖ -3اى ع٬ق ١ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥بني َػه٬ت أضس املعاقني ٚاذتٝاجداتِٗ
ٚبد ددني ند ددٌ َد ددٔ (اؿايد دد ١ا٫جتُاعٝد دد ، ١املطد ددت ٣ٛا٫قتؿد دداد – ٟاملطد ددت٣ٛ
ايتعً ْٛ – ُٞٝإعاق ١ايطفٌ) ا .
َ -4ا َكذلذات تريَ ٌٝا ٜػعس ب٘ أضس املعاقني َٔ ؾعٛبات َٚػه٬تا
 َ -5ددا ايتؿ ددٛز املك ددذلح يٮخؿ ددا ٞ٥ا٫جتُ دداع ٞيف ايتعاَ ددٌ َ ددع َػ دده٬ت أض ددس
ا٭طفاٍ املعاقني َٔ َٓعٛز طسٜك ١خدَ ١ايفسد ا
ضادضاً َ :فاٖ ِٝايدزاض: ١
-1

َفٗ ّٛاٱعاق:١

تعتدل اٱعاق ١إذد ٣ايككاٜا ا٫جتُاع ١ٝاملُٗ ١يف احلتُعدات املعاؾدسْ ٠عدساً
٭بعادٖا ايذلبٚ ١ٜٛا٫قتؿاد ١ٜعً ٢املعام ٚأضست٘ ٚاحلتُع نهٌ ٜ ٚ ،عسف املعٛم
بؿسف ايٓعس عٔ أؾٓاف اٱعاق -١غايبا ب ْ٘ ذيدو اٱْطدإ ايدر ٟيدٜد٘ خًدٌ
أْ ٚكـ يف أذد أعكدا ٘٥أ ٚذٛاضد٘ أ ٚقددزَ ٠دٔ قدزاتد٘ ٖٚ ،درا ٜعد إٔ ايتردٜدد
ٜغًب عً ٘ٝاملعٓ ٢ايبٛٝيٛج - ٞايؿر ،ٞضٛا ٤ناْت ايؿرْ ١فط ١ٝأ ٚعكً ١ٝأٚ
فٝصٜك١ٝ

()32

فاٱعاقدد ١نددٌ َددا ودد ٍٛد ٕٚإٔ ٜعددٝؼ اٱْطددإ ذٝاتدد٘ بػددهٌ ضددَ ٚ ٣ٛكبددٍٛ
ضٛا ٤نإ ذيو إعاق ١جطد ١ٜنايعحص ٚايهف ٚايؿُِ ٚؽًدف ايكد ٣ٛايعكًٝد١
ٚاملسض ٚايتػَٚ ٙٛا إىل ذيو أ ٚإعاقْ ١فط ١ٝنايكًل ٚايتدٛتس ٚاـدٛف أ ٚإعاقد١
اجتُاع ١ٝنايتػسد (. )33
ٚعسفت املٛضدٛع ١ايعسبٝد ١ايعاملٝد ١املعدٛقني بد ِْٗ ا٭فدساد ايدرٜ ٜٔعداَْ ٕٛدٔ
عحص جطد ٟأ ٚعكً ٪ٜ ٞس عً ٢اؿٝا ٠ايطعٝدٚ ٠املٓتح١
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أَددا ايًحٓدد ١ايكَٝٛدد ١يًدزاضددات ايذلبٜٛدد ١بايٜ٫ٛددات املترددد ٠ا٭َسٜهٝدد ١فكددد
عسفددت ذ ٟٚا٫ذتٝاجددات اـاؾدد ١بد ِْٗ

أٚي٦ددو ايددرٜٓ ٜٔرسفدد ٕٛعددٔ َطددت٣ٛ

اـؿ ددا٥ـ اؾط ددُ ١ٝأ ٚايعكً ٝدد ١أ ٚا٫جتُاع ٝدد ١أ ٚاْ٫فعاي ٝدد ١٭ق ددساِْٗ بؿ ددف١
عاَدد٘ إىل اؿددد ايددر ٟوتدداج ٕٛفٝدد٘ إىل خدددَات تسبٜٛددْٚ ١فطدد ١ٝخاؾدد ١ؽتًددف
عُا ٜكدّ يًعادٜني ذت ُٜٛٓ ٢ايفسد إىل أقؿ ٢إَهاْات لٙٛ

()35

.

نُددا تعددسف عًدد ٢أْٗددا امددساف أ ٚقؿددٛز ودد ٍٛبددني ايفددسد  ٚبددني ا٫ضددتفاد٠
املتهاًَ َٔ ١ايددلاَخ ٚاـددَات ايتعًُٝٝدٚ ١ايتدزٜبٝد ١ايتد ٢تكددّ يًفدسد ايطدًِٝ
اير ٖٛ ٣يف َثٌ ضٓ٘ ممدا ٜتطًدب إعدداد بدساَخ ٚخددَات َدٔ ْد ٛخداف ٜتٓاضدب
َع ْ ٛاٱعاق ٚ ١دزجتٗا

)36

.

َٔ خٖ ٍ٬ر ٙايتعسٜفات لهٔ ايك ٍٛب ٕ اٱعاق ٢ٖ ١ذاي ١قعف أ ٚعحص
فٓ ددع أ ٚؼ ددد َ ددٔ ق دددز ٠ايف ددسد ع ددٔ أدا ٤ايٛظ ددا٥ف ٚا٭دٚاز املتٛقع دد َٓ ١دد٘ أ ٚع دددّ
ايتُتع با٫ضتك٬ي ١ٝايػدؿَ ١ٝثٌ َٔ ِٖ يف عُدس ، ٙأٖ ٚد ٛندٌ قؿدٛز أ ٚعحدص
و ٍٛد ٕٚممازض ١ايفسد ؿٝات٘ بطسٜك ١طبٝع.١ٝ
َ -2فٗ ّٛا٭ضس: ٠
تعتدل ا٭ضس ٠اييت ٜعٝؼ فٗٝا ايفسد أ٪َ ٍٚضط ١تسب ١ٜٛتتبٓد ٢اٱْطدإ ٚتٓكدٌ
ي دد٘ امل ددرلاث اؿكد ددازٚ ٟتعًُ دد٘ َد ددٔ ٖ ددَٚ ،ٛد ددا ع٬قت دد٘ بد دداحلتُع  ،فٗ دد ٞايٛذد ددد٠
ا٫جتُاعٝدد ١ا٭ٚىل ايدديت تعُددٌ عًدد ٢لددٚ ٙٛتهدد ٜٔٛغدؿددٚ ٘ٝتٛجٝدد٘ ضددًٛن٘ ،إٕ
َفٗ ّٛا٭ضدسٚ ٠بٓٝاْٗدا ٚٚظا٥فٗدا ٚع٬قتٗدا ىتًدف َدٔ فتُدع إىل آخدس ،هعدٌ
َٔ ايؿعب تعسٜفٗا تعسٜفًا دقٝكًا ٚٚاقراًٚ ،غاَ.ً٬
فٝعسفٗددا يٓدددبسد ب ْٗددا ايٓعدداّ اٱْطدداْ ٞا٭َٚ ، ٍٚددٔ أٖددِ ٚظا٥فٗددا إلددان
ا٭طفاٍ ٚانافع ١عً ٢ايٓ ٛاٱْطاْ ، ٞنُا إٔ ايٓعِ ا٭خس ٣فتد أؾٛشلا يف
اؿٝا ٠ا٭ضس ، ١ٜأ ٣ألاط ايطًٛى ا٫جتُاعٚ ٞا٫قتؿادٚ ٟايكب ا٫جتُاعٞ
ٚايذلبٚ ١ٝايذلفٚ ٘ٝايد ٜٔاييت ة بٓاٖ٩ا أ ٍٚا٭َس داخٌ ا٭ضس. )37( ٠
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أَددا أمحددد ايطددهس ٟفكددد عددسف ا٭ضددس ٠ب ْٗددا مجاعدد ١أٚيٝددٜ ١ددستب أعكدداٖ٩ا
بؿ دد٬ت اي دددّ ٚايت ددب أ ٚاي ددصٚاد اي ددرٜ ٟتك ددُٔ ق ددٌ إقاَ ددَ ١ػ ددذلىٚ ،ذك ددٛم
ٚايتصاَات َتباديٚ ،١تٛيَ ٞطٛ٦ي ١ٝايتٓػ ١٦ا٫جتُاع ١ٝيٮطفاٍ“ (. )38
ٜٚددسُْٝ ٣هددٛف إٔ ا٭ضددس ٠عبدداز ٠عددٔ َٓعُدد ١داُ٥ددْ ١طددبٝاً تتهددَ ٕٛددٔ ايددصٚد
ٚايصٚجٚ ١ا٭طفاٍ  ،أ ٚبد ٕٚأطفاٍ ٚقد تتُتع بؿف ١ايدلَٛدٚ ١ايبكداٚ ، ٤تتهدٕٛ
َٔ ايصٚد ٚا٭طفاٍ  ،أ َٔ ٚايصٚجٚ ١ا٭طفاٍ ٚذيو يف ذاي ١ايٛفا ٠أ ٚايط٬م

()39

ٜٚعسف نسٜطتاْظ ا٭ضس ٠ب ْٗدا عبداز ٠عدٔ فُٛعدَ ١دٔ املهاْدات ٚا٭دٚاز
املهتطب ١بايصٚاد أ ٚاي٫ٛدٜٚ ، ٠فدسم بدني ايدصٚاد ٚا٭ضدسَ ٠دٔ ذٝدف إٔ ايدصٚاد عبداز٠
عٔ تصاٚد َٓعِ بني ايسجداٍ ٚايٓطدا ٤يف ذدني إٔ ا٭ضدس ٠عبداز ٠عدٔ ايدصٚاد َكدافًا
إي ٘ٝاٱلان (. )40
أَا بٛجازدع فرل ٣إٔ ا٭ضس ٠عباز ٠عٔ مجاع ١اجتُاع ١ٝؾغرل ٠تتهٕٛ
عاد َٔ ٠ا٭ن ٚا٭ّ ٚٚاذد أ ٚأنثس َٔ ا٭طفاٍ ٚٚظٝفتٗا تٛج ٤٫٪ٖ ٘ٝا٭طفاٍ
()40

ٚقبطِٗ يٝؿبرٛا أغداؾاً ٜتؿسف ٕٛبطسٜك ١اجتُاع. ١ٝ

ٜٚعسف نٌ َٔ

بٌ  ٚفٛجٌ ا٭ضس ٠ب ْٗا ايٛذد ٠ايبٓا ١ٝ٥امله َٔ ١ْٛزجٌ ٚاَسأٜ ٠ستبطإ َع
أطفاشلُا بطسٜكَٓ ١عُ ١اجتُاع ١ٝضٛا ٤نإ ٖ ٤٫٪ا٭طفاٍ َٔ ؾًبُٗا أٚ
بطسٜل ايتب

(. )42

ٜٚكؿد ب ضس ٠ايطفٌ املعام يف ٖدر ٙايدزاضد ١ب ْٗدا تًدو ا٭ضدس ٠املهْٛدَ ١دٔ
أن ٚأّ ٚطفٌ َعام يف ٚجٛد أبٓا ٤آخس ٜٔأضٜٛا ٤أَ ٚعاقني ٚاييت تٛاج٘ فُٛعد١
َٔ املػه٬ت ايٓفطٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتؿادْ ١ٜتٝح ١يٛجٛد ٖرا ايطفدٌ ٚتد ٪س
عً ٢طبٝع ١ذٝاتٗا بؿٛز ٠ضًب. ١ٝ
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َفٗ ّٛاملػه٬ت :

املػددهً ١يف ايًغددَ ١ػددتكَ ١ددٔ ايفعددٌ غددهألٌ ٚ ،غددهألٌ ا٭َددس أ ٣ايتددبظ ذٝددف
ٜك ٍٛايعاَ ١غدهٌ فد ٕ٬املطد ي ١أ ٣عًكٗدا مبدا لٓدع فاَٗدا  ،أغدهٌ ا٭َدس أ٣
ايتبظ عً ١ٝا٭َس(.)43
ٜٚكاٍ أٜكاً يف ايًغ : ١أغهٌ ا٭َس أ ٣ايتبظ ٚاغدتب٘ بغدرلٚ ، ٙأَدٛز َػدهً ١أ٣
ًَتبطدد ٚ ، ١أغددهًت ايككدد ١ٝأ ٣ايتبطددت  ٚاغددتبٗت بغرلٖددا فٗددَ ٞػددهًٚ ، ١مجددع
َػهًَ ٖٛ ١ػه٬ت ٚ ،أَا يفغ َػانٌ فًدٝظ مجدع تهطدرل ملػدهٌ أَ ٚػدهً ١بدٌ
ٖدد ٛاضددتعُاٍ غددا٥ع قددد ؾد إيٝدد٘ يف اؿدددٜف َددٔ بددان ايتٝطددرل( ٚ . )44املػددهًٖ ١دد٢
عباز ٠عٔ َٛقف هاب٘ ايفسد ٜٚتطًب ذ. )45( ً٬
ٚتعدسف املػدهً ١عًدد ٢أْٗدا ْتٝحد ١غددرل َسغدٛن فٗٝدا ٚؼتدداد إىل تعدد ، ٌٜفٗددٞ
فثددٌ ذايددَ ١ددٔ ايتددٛتس ٚعدددّ ايسقددا ْتٝحدد ١يٛجددٛد بعددض ايؿددعٛبات ايدديت تعٝددل
ايٛؾدد ٍٛإىل ا٭ٖددداف املٓػددٛدٚ ، ٠تعٗددس املػددهً ١بٛقددٛح عٓدددَا ٜعحددص ايفددسد أٚ
اٱفساد عٔ اؿؿ ٍٛعً ٢ايٓتا٥خ املتٛقع َٔ ١اٱعُاٍ ٚا٭ْػط ١املدتًف١

(.)46

نُددا ودددد قدداَٛع عًددِ ا٫جتُددا املػددهً ١ب ْٗددا َٛقددف ٜدد ٪س فدد ٢عدددد َددٔ
ا٭فددساد عٝددف ٜعتكددد – ٕٚأٜ ٚعتكددد بعددض أفددساد احلتُددع – إٔ ٖددرا املٛقددف ٖددٛ
َؿدز ايؿعٛبات أ ٚاملطا. )47( ٨ٚ
ٜ ٚس ٣زٜتػازد فد٫ٛز إٔ املػدهً ١ا٫جتُاعٝدٖ ١د ٢ذايد ١تد ٪س عًد ٢عددد نداف
َددٔ ايٓدداع بطسٜكدد ١غددرل َسغٛبددٚ ١إٔ غددً٦ٝا َددا هددب عًُدد٘ ػدداٖ ٙددر ٙػدداٖ ٙددرٙ
اؿاي َٔ ١خ ٍ٬عٌُ اجتُاع ٞمجاعٞ

(.)48

ٜٚدرٖب أمحدد شند ٞبدد ٟٚيف ؼدٜدد ٙملفٗد ّٛاملػده٬ت ا٫جتُاعٝد ١ب ْٗدا
املفازقددات َددا بددني املطددتٜٛات املسغٛبددٚ ١ايعددسٚف ايٛاقعٝدد ، ١فٗددَ ٞػدده٬ت مبعٓدد٢
أْٗددا فثددٌ اقددطسابا ٚتعطدد ٬ٝيطددرل ا٭َددٛز بطسٜكدد ١غددرل َسغٛبدد ١نُددا وددددٖا
خدلا ٤احلتُع ٚ ،تتؿٌ املػه٬ت ا٫جتُاع ١ٝباملطا ٌ٥ذات ايؿف ١اؾُعٝد ١ايديت
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تػٌُ عددا َٔ افساد احلتُع عٝف ؼ ٍٛد ٕٚقٝاَِٗ ب دٚازِٖ ا٫جتُاعٚ ١ٝفل
اٱطاز ايعاّ املتفل عًٚ ١ٝايرٜ ٟكع عً ٢املطت ٣ٛامل يٛف يًحُاع١

()49

.

ٜٚكددٝف بددٖ ٍٛستدد ٕٛاملػددهً ١ا٫جتُاعٝدد ١عًدد ٢أْٗددا ْتدداد ظددسٚف َدد ٪س ٙعًدد٢
عدد نبرل َٔ ا٭فساد ػعًِٗ ٜدزن ٕٛإٔ ايٓاتخ عٔ ايعسٚف امل ٪س ٠عً ِٗٝغدرل
َسغددٛن فٝدد٘ ٜٚؿددعب ع٬جدد٘ بػددهٌ فددسد ، ٟإلددا ٜتٝطددس ع٬جدد٘ َددٔ خدد ٍ٬ايفعددٌ
ا٫جتُاع ٞاؾُع.)50( ٞ
ٚعسف ددت املػ ددهً ١ب ْٗ ددا ؾ ددعٛب ١أ ٚعكب دد ١قطٛض دد ١يًف ددسد ؼ دد ٍٛب ٓٝدد٘ ٚب ددني
ؼك ٝددل أن دددل ق دددز ممه ددٔ َ ددٔ ايتٛاف ددل ايٓفط ددٚ ٞا٫جتُ دداعٞ

(. )51

ٜٚكؿ ددد

مبػ دده٬ت أض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني ف دد ٖ ٢ددر ٠ايدزاض دد ١ب ْٗ ددا املٛاق ددف ٚايؿ ددعٛبات
ايٓفط ددٚ ١ٝا٫جتُاع ٝددٚ ١ا٫قتؿ دداد ١ٜايك دداغط ١اي دديت تٛاج دد٘ أف ددساد ا٭ض ددس ٠ذات
ايطفٌ املعام ٚايت ٢ت ٪س بؿٛز ٠ضًب ١ٝعً ٢ذٝاتٗا ايطبٝع.١ٝ
ضابعاً َٗٓ :ح ١ٝايدزاضٚ ١إجسا٤اتٗا :
 ْٛ -1ايدزاضٚ : ١ؾف. ١ٝ
 -2املٓٗخ املطتددّ  :املطح ا٫جتُاع ٞبايع. ١ٓٝ
 -3أدا ٠ايدزاضَ : ١كابً ١غب٘ َكٓٓ َٔ ١إعداد :ايباذثني .
ذٝف أعدت ا٭دا ٠عً ٢ايٓر ٛا٫ت: ٢
املسذً ١ا٭ٚىلٚ :فٗٝا زجع إىل أدبٝات ايبرف ٚبعض ا٭دٚات ايدٛازد ٠يف ايدزاضدات
ايطددابكٚ ، ١ذددددت اندداٚز ا٭ضاضدد ١ٝيددٮدا ٚ ٠املتُثًدد ١يف املػدده٬ت ايسٝ٥طدد ١ٝايدديت
تٛاجد٘ أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني  ،ف غددتٌُ انددٛز ا ٍٚ٫عًدد ٬ ٢ددَ ١ػدده٬ت زٝ٥طدد١
فثًت يف :
أ -املػه٬ت ايٓفط٪َٚ ١ٝغساتٗا .
ن -املػه٬ت ا٫جتُاع٪َٚ ١ٝغساتٗا .
د -املػه٬ت ا٫قتؿاد٪َٚ ١ٜغساتٗا .
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بُٓٝددا فثددٌ انددٛز ايثدداْ ٞيف اذتٝاجددات تًددو ا٭ضددس َددٔ ٚجٗددْ ١عددسِٖ يف
قَ ٤ٛا ٜٛاجٗ َٔ ْ٘ٛؾعٛبات َٚػه٬ت جسا ٤إعاق ١أبٓا. ِٗ٥
ٚيف قدد ٤ٛتًددو انددددات ؾددٝغت ا٭دا ٠فدد ٢ؾددٛزتٗا املبدٝ٥دد ١عٝددف اغددتًُت
عًدد ٢فُٛعددَ ١ددٔ ايعبددازات تعدددل نددٌ عبدداز ٠عددٔ َػددهًَ ١ددٔ املػدده٬ت ضددايف١
اي ددرنس ذ ٝددف أغ ددتٌُ بع ددد املػ دده٬ت ايٓفط دد ١ٝعً دد )23( ٢عب ددازٚ ٠بع ددد املػ دده٬ت
ا٫جتُاع ١ٝعً )25( ٢عبدازٚ ٠بعدد املػده٬ت ا٫قتؿداد )18( ١ٜعبداز، ٠بُٓٝدا تٓداٍٚ
َ ٫فتٛذد داً ذ دد ٍٛاذتٝاج ددات ع ٓٝدد ١ايدزاض دد( ١أض ددس
ان ددٛز ايث دداْ َ ٞددٔ ا٭دا ٠ض دد٪ا ً
ا٭طفاٍ املعاقني) َٔ ٚجْٗ ١عسِٖ .
املسذً ١ايثاْ : ١ٝؾدم ا٭دا٠
(أ) ايؿدم ايعاٖس( ٟؾدم انهُني) :
عسقت ا٭دا ٠يف ؾٛزتٗا املبد ١ٝ٥عً ٢عدد َٔ انهُني بً عددِٖ (َٔ )5
املتدؿؿني يف ا٫جتُا ٚاـدَ ١ا٫جتُاعٚ ١ٝعًِ ايٓفظ ٚ ،يف ق ٤ٛأزاِ ِٗ٥
ذرف بعض ايعبازات ٚإقاف ١أخسٚ ٣إعاد ٠ؾٝاغ ١ايبعض اٯخس  ،عٝف ٚؾٌ
عدد عبازات قٛز املػه٬ت إىل (َٛ )51شع ١نايتاي : ٞاملػه٬ت ايٓفط)19( ١ٝ
 املػه٬ت ا٫جتُاع -)20( ١ٝقٛز املػه٬ت ا٫قتؿاد)12( ١ٜ(ن) ؾدم انت: ٣ٛ
عسقت ا٭دا ٠بعد ايتره ِٝعً ٢عدد َٔ اٯباٚ ٤ا٭َٗات بً عددِٖ (َٔ )6
املذلدد ٜٔعً ٢املسنص  ٚذيو ٫ختباز َد ٣ضٗٛي ١ايعبازات َٚد ٣فُٗٗا ٚنرا
َد ٠اٱجاب ١املٓاضب ١عً ٢ا٭داٚ ٠طسٜك ١ا٫ضتحابٚ ١يف ق ٤ٛايتعد٬ٜت ٚؾًت
عبازات انٛز اـاف باملػه٬ت اىل (  )17 (، ) 45يًُػه٬ت ايٓفط)18 ( ٚ ١ٝ
يًُػه٬ت ا٫جتُاع ) 10( ٚ ١ٝيًُػه٬ت ا٫قتؿاد. ١ٜ
املسذً ١ايثايث : ١بات ا٭دا٠
ٜعددد بددات ا٭داَ ٠ددٔ اٱجددسا٤ات ايكددسٚز ١ٜايدديت ت٪نددد عًددَٛ ٢قددٛعٝتٗا ٚ
ؾدد٬ذٝتٗا يف ؼك ٝددل َ ددا ؾ ددُُت َ ددٔ أجً دد٘ ٚ ،ق ددد ة ايترك ددل َ ددٔ ب ددات ا٭دا٠
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بطسٜك ١إعاد ٠ا٫ختباز ٚذيدو عدٔ طسٜدل تطبٝدل ا٭دا ٠عًد ٢عٓٝد ١قٛاَٗدا َ 12دٔ
آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني املذلدٜني عًَ ٢سنص ايٓٛز احلاٍ املهداْ ٞيًبردف –
ٚاييت تتٛفس ف ِٗٝغسٚط اختٝاز عٓٝد ١ايدزاضد ، ١دِ إعداد ٠تطبٝدل ا٭دا ٠بعدد ()15
 َٜٛد داً ٚ ،قد ددد اضد ددتددّ َعاَد ددٌ ازتبد دداط برلضد دد ٕٛيكٝد دداع دزجد دد ١ا٫زتبد دداط بد ددني
ا٫ضتحابات يف ايتطبٝكني ا٭ٚ ٍٚايثاْ ، ٞذٝف بً َعاٌَ ا٫زتبداط (ٖٚ )0‚89دٛ
َعاٌَ ٜػرل إىل بات ا٭داٚ ، ٠ؾ٬ذٝتٗا يًتطبٝل .
 ذدٚد ايدزاض: ١
 -1طبكددت ايدزاضدد ١املٝداْٝدد ١مبسنددص ايٓددٛز يًُعدداقني مبدٜٓدد ١املهدد ٬مبرافعدد١
ذكسَٛت يٮضبان اٯت:١ٝ
أ  -تسذٝد ددب ايكد دداُ٥ني عًد دد ٢املسند ددص بتطبٝد ددل ايدزاضد ددٚ ١تكد ددد ِٜاملطد دداعد٠
ٚايتطٗ٬ٝت اي٬شَ ١يًباذثني.
ن  -تٓدد ٛاٱعاقددات بدداملسنص ذٝددف تتددٛافس بدد٘ إعاقددات (ذسنٝدد – ١بؿددس– ١ٜ
ذٖٓ – ١ٝؾِ ٚبهِ – َسنب.) ١
د -تٛافس ا٭عداد املٓاضب ١يًُعاقني باملسنص ا٭َس اير ٣أتاح يًباذثني تطبٝل
ا٭دا ٠عً ٢أندل عدد َٔ اٯباٚ ٤ا٭َٗات .
جد ٍٚزقِ(ٜٛ )1قح ف٦ات اٱعاقٚ ١أعدادٖا مبسنص ايٓٛز يًُعاقني
ّ

اٱعاق١

ايعدد

ايٓطب١

1

اٱعاق ١ايبؿس١ٜ

9

4

2

اٱعاق ١ايرٖٓ١ٝ

61

27‚4

3

إعاق ١ايؿُِ ٚايبهِ

148

66‚4

4

اٱعاق ١اؿسن١ٝ

5

2‚2

5

احلُٛ

223

100

 - 2اقتؿست ايدزاض ١عً ٢ع ١ٓٝعُد ١ٜبً عددٖا (ٚ َٔ )59اقع (َ )67فسدَٔ ٠
اٯبدداٚ ٤ا٭َٗددات ممددٔ شلددِ أطف داٍ َعدداقني بإعاقددات كتًفدد ١داخددٌ َسنددص
ايٓٛز يًُعاقني .
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 -3طبكت ايدزاض ١ف ٢فذل ٠تكدز بػٗسٜٓ ( ٜٔاٜس ٚفدلاٜس )ّ2012


فتُع ايدزاض:١

أضدتفٝد ممددٔ جددا ٤ؿكددٛز ا٫جتُددا ايددرٜٓ ٣فددرَ ٙسنددص ايٓددٛز يًُعدداقني َددع
آبدداٚ ٤أَٗددات املعدداقني يف تًددو ايفددذل ، ٠ذٝددف ٜٓفددر املسنددص ٖددرا ا٫جتُددا َددستني
ضددًٜٓٛا ٚ ،قددد ة اضددتبعاد (َ )5ددٔ تًددو ا٭ضددس (أبدداٚ ٤أَٗددات) ٭ضددبان َٓٗددا عدددّ
اٖ٫تُاّ با٫ضتحابات ٚنرا عدّ ايسغب ١يف إنُداٍ ا٫ضدتحاب ١ذٝدف بًد ذحدِ
ايع ١ٓٝيف ايٓٗا )56( ١ٜأباً  )56(ٚأَاً .
 ٚفُٝا  ًٜٞلهٔ عسض خؿا٥ـ ع ١ٓٝايدزاض:١
جد ٍٚزقِ (ٜٛ )2قح خؿا٥ـ ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١ذٝف ايعُس
ايػسو ١ايعُس١ٜ

ا٭َٗات

اٯبدا٤
ى

%

ى

%

أقٌ َٔ 20

-

-

-

-

29 -20

7

12‚5

7

12‚5

39 - 30

11

19‚6

23

41‚1

49 – 40

11

19‚6

11

19‚6

 - 50ف نثس

27

48‚3

15

26‚8

56

100

56

100

َخ

ٜتك ددح َ ددٔ اؾ ددد ٍٚايط ددابل إٔ ( َ )% 48‚3ددٔ آب ددا ٤ا٭طف دداٍ املع دداقني َ ددٔ ع ٓٝدد١
ايدزاضددٜ ١كعدد ٕٛيف ايػددسو ١ايعُسٜدد 50 ١ضددٓ ١ف د نثس ٖٚدد ٢أندددل غددسو ١يف٦دد١
عُس ١ٜيد ٣ع ١ٓٝاٯبا ، ٤بُٓٝدا (َ )% 41‚ 1دٔ عٓٝد ١ا٭َٗدات بدني ( )39 - 30ضدٓ١
ٖٚد ٢أٜكداً أنددل غددسو ١يف٦د ١عُسٜدد ١يددد ٣ا٭َٗدات ٚ ،قددد ٜسجدع ا٫خددت٬ف بددني
ايف٦تني يهَ ٕٛععِ اٯباٜ ٤تصٚج ٕٛممٔ ٖٔ أقٌ ضٓاً َٔ ايٓطداٜٛ ٫ٚ ، ٤جدد َدٔ
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١ضٓ٘ أقٌ َٔ ( )20ضٓ ١ضٛا ٤أبا ٤أ ٚأَٗات ٚ ،ايف ١٦اييت تكع بني
( )29 - 20ضٓ ١فثٌ (  )% 12‚5يد ٣نٌ َٔ اٯباٚ ٤ا٭َٗات ْ ٢ٖٚطب ١قعٝف١
َكازْ ١بايػسو ١ا٭ندل يد ٣ا٭َٗات ٚنريو يد ٣اٯبا. ٤
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جدول رقم ( )3يىضح عدد األبناء املعاقني لدى األسر عًنة الدراسة
ايعدد

ى

%

ٚاذد

43

76‚1

ا ٓإ

11

19‚6

١٬

2

3‚6

أزبع ١ف نثس

-

-

َخ

56

100

ٜتكح َٔ اؾد ٍٚايطابل إٔ (  َٔ ) % 76‚8ع ١ٓٝايدزاض ١يد ِٜٗطفٌ َعام
ٚاذد بُٓٝا َٔ يد ِٜٗطف ٕ٬لث َٔ )% 19‚ 6( ٕ٬ذحِ ايع َٔٚ ١ٓٝيدِٜٗ
 ١ ٬لثًٜٛ ٫ٚ )% 3‚ 6( ٕٛجد أنثس َٔ َ ١ ٬عاقني يف ا٭ضس ٠ايٛاذد٠
قُٔ ع ١ٓٝايدزاض. ١
جدول رقم ( )4يىضح عدد أبناء األسر عًنة الدراسة
ايعدد

ى

%

ٚاذد

3

5‚4

ا ٓإ

13

23‚2

١٬

16

28‚5

أزبع ١ف نثس

24

42‚9

َخ

56

100

ٜتكدح َددٔ اؾدد ٍٚايطددابل إٔ ( َ )% 42‚9دٔ عٓٝدد ١ايدزاضدَ ١ددٔ أضدس ا٭طفدداٍ
املعدداقني يددد ِٜٗأنثددس َددٔ أزبعدد ١أطفدداٍ غدد٬ف ابددِٓٗ املعددام َ )% 28‚5 ( ٚ ،ددِٓٗ
يدد ٬ ِٜٗدد ١أطفدداٍ ٚ ،بؿددف ١عاَدد ١فددإٕ كافدد ١احلتُددع ايدد ُٝتدددع ٛإىل نثددس٠
اٱلددان ٚتهدد ٜٔٛأضددس نددبرل ٠اؿحددِ نٓددَ ٛددٔ ايعددصٚ ٠ٚايكدد ، ٠ٛبددسغِ اؿايدد١
ا٫قتؿاد ١ٜايكعٝف ١ايت ٢قد  ٫تتٓاضب َع ذحدِ ا٭ضدس  ،إ ٫إٔ ذيدو ٜػدرل إىل
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ا٭عبا ٤املاد ١ٜايصا٥دد ٠يددٖ ٣در ٙا٭ضدس ذ ٣ٚا٭طفداٍ املعداقني ْتٝحد ١يٛجدٛد عددد
نبرل َٔ ا٭طفاٍ إقاف ١اىل ايطفٌ املعام داخٌ ا٭ضس ٠ايٛاذد. ٠
جدول رقم ( )5يىضح احلالة الععيًيًة لبآباء و األهاا عًنة الدراسة
اٯبا٤

املتغرل

ا٭َٗات

ى

%

ى

%

أَٞ

7

12‚5

22

39‚3

ٜكسأ ٜٚهتب

8

14‚2

14

‚25

تعً ِٝأضاضٞ

23

41‚1

13

23‚2

ََ ٌٖ٪تٛض

15

26‚8

7

12‚5

َ ٌٖ٪جاَعٞ

3

5‚4

-

-

دزاضات عًٝا

-

-

-

-

َخ

56

100

56

100

ٜتك ددح َ ددٔ اؾد دد ٍٚايط ددابل إٔ (  َ )% 41‚1ددٔ آب ددا ٤ا٭طف دداٍ املع دداقني ع ٓٝدد١
ايدزاضَ ١طت ٣ٛتعً ُِٗٝقعٝف (تعً ِٝأضاض )ٞنُا إٔ ( َٔ ) % 39‚ 3ا٭َٗات
أَٝات  ٫ٚتٛجد َٔ ب ٔٗٓٝأّ ٚاذد ٠ذاؾدً ١عًدٖ٪َ ٢دٌ جداَع ، ٞبُٓٝدا ()% 5‚ 4
فك د ب ددني اٯبددا ٤ق ددد ذؿددًٛا عً ددٖ٪َ ٢ددٌ ج دداَعٚ ، ٞبؿددف ١عاَ دد ١فددإٕ املط ددت٣ٛ
ايتعً ُٞٝيهٌ َٔ اٯبداٚ ٤ا٭َٗدات ٜعدد قدعٝفاً  ،ا٭َدس ايدرٜ ٟدٓعهظ ضدًبٝاً عًد٢
َط ددت ٣ٛاي ددٛع ٞباٱعاق ددٚ ١ط ددسم ايتعاَ ددٌ َعٗ ددا  َٚ ،ددٔ ددِ  ٜددذلى تد د رل ٙعً دد٢
اذتٝاجات َٚػه٬ت تًو ا٭ضس .
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جدول رقم ( )6يىضح عير الطفل املعاق لدى األسر عًنة الدراسة
ايػسو ١ايعُس١ٜ

ى

%

أقٌ َٔ  3ضٓٛات

7

12‚5

6 -2

7

12‚5

10 -7

8

14‚3

 -11ف نثس

34

60‚7

َخ

56

100

ٜتكح َٔ اؾد ٍٚايطابل إٔ َععِ أعُاز ا٭طفاٍ املعداقني يدد ٣ا٭ضدس عٓٝد١
ايدزاضددَ ١ددٔ ( 11ضددٓ ١ف د نثس) بٓطددب )60‚7( ١بُٓٝددا (َ )14‚3ددِٓٗ بددني (10 -7
ضٓٛات)  ِ َٔٚ ،ف ٕ ذيو ٜػرل إىل شٜاد ٠اذتٝاجات تًو ا٭ضدس ٚبايتداي ٞشٜداد٠
َػه٬تِٗ ْتٝح ١يتكدّ عُس َععِ ا٭طفاٍ املعاقني ٚتعدد ٚتٓد ٛاذتٝاجداتِٗ ،
َ ٖٛٚا ٜصٜد ايعب ٤ايٛاقع عً ٢عاتل أضسِٖ يف املكاّ ا٭. ٍٚ
جدول رقم ( )7يىضح جنس الطفل املعاق لدى األسر عًنة الدراسة
املتغرل

ى

%

ذنس

32

57‚1

أْث٢

24

42‚9

َخ

56

100

ٜتكح َٔ اؾد ٍٚايطابل إٔ ( َٔ )% 57‚1ا٭طفاٍ املعاقني يد ٣ا٭ضس عٓٝد١
ايدزاض َٔ ١ايرنٛز  ،بُٓٝا ( َٔ )% 42‚9اٱْاث .
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مشكالت أسر األطفال املعاقني

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

جدول رقم ( )8يىضح نىع اإلعاقة لدى أبناء األسر عًنة الدراسة
ْ ٛاٱعاق١

ى

%

ذٖٓ١ٝ

21

37‚5

ذسن١ٝ

20

3‚5

بؿس١ٜ

3

5‚4

ؾِ  ٚبهِ

30

53‚6

َخ

56

100

ٜتكح َٔ اؾد ٍٚايطابل إٔ ( َٔ )%53‚6ا٭طفاٍ املعداقني يدد ٣ا٭ضدس عٓٝد١
ايدزاض ددٜ ١ع دداْ َ ٕٛددٔ إعاق دد ١ايؿ ددِ ٚاي ددبهِ تً دد ٞذي ددو اٱعاق دد ١ايرٖٓ ٝدد ١بٓط ددب١
( ِ )%37‚5اٱعاق ١ايبؿس ١ٜبٓطب ِ )% 5‚4( ١ت ت ٞاٱعاقد ١اؿسنٝد ١يف املستبد١
ا٭خرل ٠بٓطبٚ )% 3‚5 ( ١يعٌ ٖرا ٜتفل إىل ذد نبرل َدع ْطدب اٱعاقد ١املٛجدٛد٠
داخٌ املسنص (احلاٍ املهاْ ٞيًدزاضدٚ )١ايديت فثدٌ فد٦يت ايؿدُِ ٚايدبهِ ٚاٱعاقد١
ايرٖٓ ١ٝايغايب ١ٝايععُ ٢يًُطتفٝد. َ٘ٓ ٜٔ
جدول رقم ( )9يىضح اإلعاقا السابقة يف العاريخ األسرى لكل هن اآلباء واألهاا
إعاق ١ضابك١

ى

%

ْعِ

12

21‚4

٫

44

78‚6

َخ

56

100

ٜتكددح َددٔ اؾددد ٍٚايطددابل إٔ (َ )% 78‚6ددٔ عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ أضددس ا٭طفدداٍ
املعدداقني يددد ِٜٗإعاقددات ضددابك ١يف تددازىِٗ ا٭ضددس ، ٣ا٭َددس ايددرٜ ٣ػددرل إىل ٚجددٛد
جددرٚز تازىٝددٚ ١زا ٝدد ١يٲعاقدد ١يف تددازٜذ ا٭ضددس ٖدد ٢ا٭نثددس فدد ٢ا٭ضددبان امل٪دٜدد١
يٲعاق. ١
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مشكالت أسر األطفال املعاقني

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

جدول رقم ( )10يىضح هدى وجىد صية قرابة بني آباء و أهاا األطفال املعاقني
ا٫ضتحاب١

ى

%

ْعِ

32

57‚1

٫

24

42‚9

َخ

56

100

ٜتكح َدٔ اؾدد ٍٚايطدابل إٔ (َ )%57‚1دٔ عٓٝد ١ايدزاضدَ ١دٔ أضدس ا٭طفداٍ
املعدداقني نددإ بٝددِٓٗ ؾددً ١قسابٝدد ، ١ا٭َددس ايددر٪ٜ ٣نددد عًدد ٢ع٬قدد ١شٚاد ا٭قددازن
عدددٚث اٱعاقددٖٚ ، ١دد ٛا٭َددس ايددرٜٓ ٣بغددٚ ٞقددع٘ يف اؿطددبإ عٓددد َعاؾددٖ ١ددرٙ
ايكك َٔ ١ٝاملٓعٛز ايٛقا. ٞ٥
 املعاؾ ١اٱذؿا: ١ٝ٥
عٛؾت بٝاْات ايدزاض ١املٝداْ ١ٝإذؿاًٝ٥ا َٔ خ ٍ٬املعاَ٬ت اٯت: ١ٝ
 ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ -نا

2

-

املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح
َعاَ٬ت ا٫زتباط

آًَا  :عسض ْتا٥خ ايدزاضٚ ١تفطرلٖا:
 -1ؼًٝددٌ ٚتفطددرل ْتددا٥خ اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضدد ١ػددا ٙاملػدده٬ت ايٓفطدد١ٝ
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني .
 -2ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضتحابات عٓٝد ١ايدزاضد ١ػدا ٙاملػده٬ت ا٫جتُاعٝد١
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني.
 -3ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضدتحابات عٓٝد ١ايدزاضد ١ػدا ٙاملػده٬ت ا٫قتؿداد١ٜ
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني.
 -4ؼً ٝددٌ ٚتفط ددرل ْت ددا٥خ اض ددتحابات ع ٓٝدد ١ايدزاض دد ١ػ ددا ٙاذتٝاج ددات أض ددس
ا٭طفاٍ املعاقني.
 -5ؼًَٓٚ ٌٝاقػْ ١تا٥خ ايدزاض ١بؿٛز ٠فًُ. ١
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مشكالت أسر األطفال املعاقني

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

ٚفُٝا  ًٜٞعسض تفؿ ًٞٝيتًو ايٓتا٥خ:
 -1ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض ١ػا ٙاملػده٬ت ايٓفطد١ٝ
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني
ٚلهٔ عسض ٖر ٙايٓتا٥خ َٔ خ ٍ٬اؾد ٍٚايتاي: ٞ
جدول رقم ( )11يىضح اسعجابا عًنه الدراسة هن أباء وأهاا األطفال املعاقني
جتاه هشكالتام لنفسًة

%17.9

%39.3

%42.8

29

13

14

%51.8

%23.2

%25.0

أغعس بايكًل عً٢

49

3

4

َطتكبٌ طفًٞ

%87.5

%5.4

%7.1

19

18

19

%33.9

%32.1

%33.9

اٯخس ٜٔيف ٚجٛد

ايٓاع املسنص٠
٭ب املعام

ٜٓتاب غعٛز
4

باٱذباط ْتٝح١
إعاق ١طفًٞ
أغعس باي ٝع ػاٙ

5

ذٝا ٠طبٝع١ٝ
يطفً ٞاملعام
ٜساٚدْ ٞغعٛز

6

بايرْب بعد فٞ
يطفً ٞاملعام
أفكٌ ا٫بتعاد عٔ

7

اٯخس ٜٔبعد ف٧
طفً ٞاملعام

9

12

35

%16.1

%21.4

%62.5

فُ ٛا٭ٚشإ

10

22

2.4

98

127

املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح

%

%

%

1.8

2.3

ْعِ
نا2

6.145

8.610

157

2.8

73.990

112

2.0

0.035

86

1.5

21.686

25

8

23

%14.3

%41.1

21

13

22

%37.5

%23.2

%39.3

%44.6

95

111

1.7

2.0
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9.253

02.608

إىل
ذد َا

٫

ى

ى

ى

%

%

%

6

18

32

%10.7

%32.1

%57.2

25

9

22

%44.6

%16.0

%39.3

51

4

1

% 91.1

%7.1

%1.8

21

10

25

% 37.3

%17.9

%44.6

6

10

40

%10.7

%17.9

%71.4

7

19

30

%12.5

%33.9

%53.6

25
%44.6

15
%26.8

16
%28.6

فُ ٛا٭ٚشإ

ى

تكاٜك ْعس٠

3

َا
ى

طفً ٞاملعام

2

إىل ذد

٫
ى

أغعس عسد أَاّ
1

ٕ = ()56

ٕ = ()56

86

115

1.5

2.1

نا2

18.149

7.752

162

2.9

84.280

108

1.9

6.466

78

89

121
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املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح

ّ

ايعباز٠

ْعِ

اضتحابات اٱبا٤

اضتحابات ا٭َٗات

1.4

1.6

2.2

37.013

14.183

3.251

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

أغعس بايطدس١ٜ
8

20

10

26

%35.7

%17.9

%46.4

17

21

18

%30.4

%21.4

%32.1

أغعس باـٛف عً٢

31

13

12

ذٝا ٠طفًٞ

%55.4

%23.2

%21.4

أزفض إٔ ٜه ٕٛيف

34

15

7

ذٝاتٓا طفٌ َعام

%60.7

%26.8

%12.5

14

5

37

%25.0

%9.0

%66.0

ٜؿاذب طفًٞ

44

6

6

يف َٓاضبات

%78.6

%10.7

%10.7

أ ٓا ٤تعاٌَ
ايبعض َعٓا
اشداد إذطاضٞ

9

بايغكب بعد ٚجٛد
طفً ٞاملعام

10

11

أزفض إٔ ٜعٝؼ
12

مشكالت أسر األطفال املعاقني

طفً ٞيف َسنص
خاف

106

111

2.0

2.0

7.002

.464.

131

2.3

12.254

139

2.5

20.614

89

1.6

29.189

14

12

30

%25.0

%21.4

%53.6

12

16

28

%21.4

%28.6

%25.0

42

9

5

%75.0

%16.0

%9.0

29

12

15

%51.8

%21.4

%26.8

17

3

36

%30.4

%5.4

%64.3

38

7

11

%87.9

%12.5

%19.6

96

96

1.7

1.7

10.404

7.431

149

2.7

44.194

126

2.3

8.824

93

1.7

29.403

أخحٌ عٓدَا
13

156

2.8

51.589

139

2.5

30.475

اجتُاع١ٝ
ٜعذل ٜغعٛز
14

باؿصٕ َٓر ف٧
طفًٓا املعام
أفكٌ عدّ خسٚد

15

طفً ٞيف نثرل
َٔ املٓاضبات
أٚد أٜ ٫عسف

16

ايٓاع إٔ يدٜٓا
طفٌ َعام
ٜعاٚدْ ٞغعٛز

17

بايكٝل َٔ اؿني
يٮخس

45

5

6

%80.3

%9.00

%10.7

42

10

4

%75.0

%17.9

%7.1

36

9

11

%64.28

%16.07

%19.64

25

13

18

%44.6

%23.2

%32.1

َخ

151

150

137

119

2075

%

2.7

2.7

2.4

2.1
37.

55.769

44.730

24.258

3.894

40

5

11

%71.4

%9.0

%19.6

35

14

7

%62.5

%25.0

%12.5

29

5

22

%51.8

%9.0

%39.3

29

20

7

%51.8

%35.7

12.5

141

140

119

134
1992

2

ٜتكح َٔ اؾد ٍٚايطابل َا : ًٜٞ

جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

80

2.5

2.1

2.4
35.
7

% 70‚0

% 72‚90

2.5

37.549

22.758

16.327

13.111

مشكالت أسر األطفال املعاقني

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

ايعبدداز ٫ :)1( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١اٯبا ٤عًٖ ٢ر ٙايعباز ٠ذٝف بًغت ف ١ُٝندا)6‚145( 2
 ٖٞٚغرل داي ١إذؿاٝ٥اً  ،بُٓٝا ٚجدت فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓد َطت) ‚01( ٣ٛ
بددني اضددتحابات عٓٝدد ١ا٭َٗددات عًددٖ ٢ددر ٙايعبدداز، ٠ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا) 18‚149( 2
 ٖٚدد ٞداي دد ١إذؿ دداًٝ٥ا ٚ ،ق ددد ؼكك ددت ٖ ددر ٙايعب دداز ٠بدزج دد٘ َتٛض ددط ١ي ددد ٣اٯب ددا، ٤
ٚقددعٝف ١يددد ٣ا٭َٗددات  .فكددد قددسز (َ )%42‚8ددٔ عٓٝدد ١اٯبددا ٤عدددّ غددعٛزِٖ بدداؿسد
أَاّ اٯخس ٜٔيف ٚجٛد طفًِٗ املعام ٚ ،قدد قدسز ذيدو أٜكدًا (َ ) %57‚2دٔ ا٭َٗدات ،
ٚعًدد ٢ايعهددظ ٚافددل عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازَ )%17‚9( ٠ددٔ اٯبددا ) %39‚3 (ٚ ٤إىل ذددد ،أَددا
ا٭َٗات فكد ٚافكٔ عًٖ ٢ر ٙايعباز ٠بٓطب ) %32‚1( ٚ )%10‚7( ١إىل ذد َا ٚ ،تػدرل
تًو ا٫ضتحابات يف فًُٗا إىل إٔ َػهً ١ايػدعٛز بداؿسد ْتٝحد ١يٛجدٛد ايطفدٌ
املعام َٛجٛدٚ ٠يهٓٗا يٝطت بؿدٛز ٠ندبرلٚ ٠قدد ٜسجدع ذيدو إىل إٔ ايدبعض ٜعتددل
إٔ ٖددرا ا٭َددس ابددتٚ ٤٬اَترددإ ٚيٝطددت ٚؾددُ ١عدداز يٝترددسد َٓدد٘ أَدداّ اٯخددسَٚ ٜٔددع
َسٚز ايٛقت ٜبدأ ٕٚيف ايتهٝف َع ٚجٛد ٖرا ايطفٌ يف ذٝاتِٗ .
ايعبدداز : )2(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝت بًغت ق ١ُٝناٖٚ )8‚610 ( 2د ٞدايد١
إذؿ دداٝ٥اً  ،ب ُٓٝددا  ٫تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددت ) ‚01( ٣ٛب ددني
اضددتحابات ا٭َٗددات عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازٚ ، ٠قددد ؼككددت بدزجددَ ١تٛضددط٘ ( )2‚35يددد٣
اٯبا ) 2‚1 (ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ،ذٝدف عددل ( َ )%51‚8دٔ اٯبدا ٤عدٔ غدعٛزِٖ بايكدٝل
َددٔ ْعددس ٠اٯخددس ٜٔاملسنددص٫ ٠بددِٓٗ املعددام ذدداٍ ٚجددٛدَ ٙعٗددِ  ،بُٓٝددا زفددض ذيددو
( ، َِٗٓ )%25أَا ا٭َٗات فكد عدل (  َٔٗٓ ) %44‚6عدٔ غدعٛزٖٔ بايكدٝل َدٔ ٖدرا
ايطًٛى ،عً ٢عهظ (َ ) % 39‚3دٓٗٔ ذٝدف ٜدس ٕٚغدرل ذيدو ٚ ،بايتداي ٞلهدٔ ايكدٍٛ
ب ٕ ٖر ٙاملػهً ١ايٓفطَٛ ١ٝجٛد ٠يد ٣اٯباٚ ٤ا٭َٗات بدزجَ ١تٛضطٚ ، ١يعدٌ ٖدرا
ٜسجع إىل كاف ١احلتُع ؾاذب ايفك َٔ ٍٛايبعض يف َػاٖد ٙتفاؾد ٌٝاٱعاقد١
َٚددا ٜؿدددز عددٔ املعددام َددٔ ضددًٛنٝات ٖٚددَ ٛددا ٜددصعخ ٜٚكدداٜل نددثرلاً آبدداٚ ٤أَٗددات
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املعاقني ايرٜ ٫ ٜٔسغب ٕٛإٔ ٜهْٛدٛا قدٌ تسنٝدص أْ ٚعدس َدٔ اٯخدس ٜٔمبدا ىدايف
املعتاد عً ٘ٝيف ايعسٚف ايطبٝع. ١ٝ
ايعبدداز : )3( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا بني اضتحابات ع ١ٓٝا٭َٗات  ،ذٝف
بًغددت قُٝدد ١نددا ) 73.990 ( 2يددد ٣اٯبددا )84‚280 ( ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ُٖٚددا قُٝتددإ
شلُددا د٫يدد ١إذؿدداٚ ، ١ٝ٥قددد ؼككددت ٖددر ٙايعبدداز ٠بدددزجتني نددبرلتني يددد ٣نًتددا
ايعٓٝتني  ،ذٝف أند (  َٔ )%87‚5اٯبدا ٤قًكٗدِ عًدَ ٢طدتكبٌ أطفداشلِ املعداقني ،
ٚن ددريو أن ددد ْف ددظ ايػ ددعٛز (  َ ) %91‚1ددٔ ا٭َٗ ددات ا٭َ ددس اي ددرٜ ٟػ ددرل إٔ إىل
ايػعٛز بايكًل عًَ ٢طتكبٌ ا٭طفاٍ املعاقني ٖ ٛأذد املػه٬ت ايٓفط ١ٝايٛاقدر١
اييت ت٪زم أضس ا٭طفداٍ ٚ ،قدد ٜسجدع ٖدرا إىل خدٛف ا٭ضدس ممدا قدد ٜٛاجٗد٘ أبٓداِٗ٥
َطتكب ً٬خاؾ ١يف ذايد ١عددّ ٚجدٛدِٖ َعٗدِ يعٛاَدٌ ايفكدد املدتًفدٚ ، ١قدد ٜهدٕٛ
ذيددو َستبط داً أٜك داً باؿايدد ١ا٫قتؿدداد ١ٜيٮضددس ٠ايدديت قددد  ٫تددٛفس زعاٜدد ١نافٝدد١
ٚنسل ١يطفًٗا املعام فُٝا بعد .
ايعباز ٫ : )4( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
اٯبددا ٤عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازٚ ٠نددريو اض دتحابات ا٭َٗددات  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا( 2
 ) 0‚035يددد ٣اٯبددا ) 6‚466(ٚ ، ٤يددد ٣ا٭َٗددات ُٖٚددا قُٝتددإ غددرل دايددتني إذؿدداٝ٥اً،
ٚقد ؼككت نًتا ايعبازتني بدزجيت ؼكل َتٛضطتني  ،ذٝف بًغتا ()1‚9 (ٚ )2‚0
ذ ٝددف أٚق ددح ( َ ) %33‚9ددٔ اٯب ددا ٤أْٗ ددِ ٜٓت ددابِٗ غ ددعٛز باٱذب دداط ْتٝح دد ١يٛج ددٛد
طفًددِٗ املعددام  ،بُٓٝددا زفددض ذيددو (َ ) %33‚9ددِٓٗ أٜكددا  ،أَددا عٓٝدد ١ا٭َٗددات فكددد
ٚافددل عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازَ )%37‚3 ( ٠ددٓٗٔ بُٓٝددا زفكددٗا ( َ ) %44‚6ددٔ ْفددظ ايعٓٝدد. ١
ٚق ددد ٜسج ددع ذي ددو ايػ ددعٛز اي ددر ٟو دددث أذٝاْد دًا ي ددد ٣بع ددض ا٭ض ددس ذ ددني املكازْ دد١
با٭طفدداٍ ا٭ضددٜٛا ٤أ ٚذددني َٛاجٗدد ١ؾددعٛبات ٚعكبددات يف تكددد ِٜايسعاٜدد ١اي٬شَدد١
يطفًِٗ املعام ؾرًٝا أ ٚتعًُٝٝاً أٚت ًٖٝاً.
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ايعبدداز :)5( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا بني اضتحابات ع ١ٓٝا٭َٗات  ،ذٝف
بًغددت قُٝدد ١نددا) 21‚686 ( 2يددد ٣اٯبددا )37‚013 (ٚ ، ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٚ ،قددد ؼككددت
ٖددر ٙايعبدداز ٠بدددزجيت ؼكددل قددعٝفتني يددد ٣نًتددا ايعٓٝددتني ( ،)1‚4(ٚ ،)1‚5ذٝددف
أند (  َٔ ) %62‚5اٯبا ٤عدّ غعٛزِٖ باي ٝع ػدا ٙذٝدا ٠طبٝعٝد ١يطفًدِٗ املعدام
عً ٢عهظ (  َِٗٓ )%16‚1عدلٚا عٔ غعٛزِٖ باي ٝع  ،أَا ا٭َٗات فكد زفدض ٖدرا
ايػددعٛز بٓطددبٚ )% 71‚4 ( ١تػددرل تًددو ا٫ضددتحاب ١إىل إٔ َػددهً ١ايٝد ع ػددا ٙذٝددا٠
طبٝع ١ٝيطفًِٗ املعام  ،يٝطت بؿٛز ٠نبرل ٠أَٓ ٚتػس ٠بني أضدس ا٭طفداٍ املعداقني
ٚبايتاي ٞفٗ ٛغعٛز غرل دا ِ٥أ ٚضا٥د يد ٣ع ١ٓٝايدزاض. ١
ايعبدداز :)6( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا بني اضتحابات ع ١ٓٝا٭َٗات  ،ذٝف
بًغت ق ١ُٝنا )9‚253( 2يد ٣اٯبا )14‚183( ٚ ، ٤يد ٣ا٭َٗات ٚ ،قدد ؼككدت ٖدرٙ
ايعباز ٠بدزجيت ؼكدل ندبرلتني عٓٝد ٢ايدزاضد ،)1‚7(،)1‚6( ١ذٝدف أندد ( )%44‚6
َدٔ اٯبدا ٤عدددّ غدعٛزِٖ بايدرْب بعددد فد ٤ٞطفًددِٗ املعدام ٚقدد قددسز ذيدو أٜكداً (
َ )% 53‚6ددٔ عٓٝدد ١ا٭َٗددات  ،بُٓٝددا ٚافددل عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازَ )% 14‚3 ( ٠ددٔ اٯبدداٚ ٤
( )%41‚1إىل ذد َا نُا ٚافل عًٗٝا (  َٔ )%12‚5عٓٝد ١ا٭َٗدات َ )%33‚9 (ٚ،دٓٗٔ
إىل ذد َا  ِ َٔٚفٗ ٛغعٛز ٜساٚد ايبعض َدٔ اؿدني يٮخدس ٚبايتداي ٞفٗدَ ٛػدهً١
ْفط ١ٝيد ٣بعض َٔ أضس ا٭طفاٍ املعاقني ٜعٌ َٛجٛداً وتاد يتعدَٚ ٌٜعاؾ١
ايعبدداز ٫ :)7(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت )‚.1( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا بني اضتحابات ع ١ٓٝا٭َٗات  ،ذٝف
بًغددت قُٝدد ١نددا 2يددد ٣اٯبدداٚ )2‚608 ( ٤يددد ٣ا٭َٗددات ( ُٖٚ ) 3‚251ددا قُٝتددإ غددرل
داي ددتني إذؿ دداٝ٥اً عٓ ددد َط ددت ) ‚01( ٣ٛق ددد ؼكك ددت ٖ ددر ٙايعب دداز ٠ب دددزجيت ؼك ددل
َتٛضطتني بًغتدا ( )2‚0يدد ٣اٯبدا )2‚2(ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات  ،ذٝدف ٜفكدٌ ( )%37.5
َددٔ اٯبددا ٤ا٫بتعدداد عددٔ اٯخددس ٜٔبعددد فدد ٤ٞطفًددِٗ املعددام  ،بُٓٝددا زأ)%39‚3( ٟ
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َ ددِٓٗ عه ددظ ذي ددو  ،أَ ددا ع ٓٝدد٘ ا٭َٗ ددات فك ددد فك ددٌ (  َ )%44‚6ددٓٗٔ ا٫بتع دداد ع ددٔ
اٯخددس ٜٔبعددد فدد ٧ايطفددٌ املعددام  ،بُٓٝددا زأَ ) %26‚6( ٟددٓٗٔ عهددظ ذيددو ٚتػددرل
تًددو ا٫ضددتحاب ١إىل تفكدد ٌٝبعددض ا٭ضددس ايبعددد عددٔ اٯخددس ٜٔبعددد فدد ٞايطفددٌ
املعددام اعتك دداداً َددِٓٗ بدد ٕ ذيددو هٓ ددبِٗ نددثرلاً َ ددٔ املػدده٬ت اي دديت تذلتددب عً دد٢
ايتفاعٌ ا٫جتُاعَ ٞع ا٭ْطام انٝط ١يف ٚجٛد ايطفٌ املعام .
ايعباز ٫ :)8( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا ٖٞٚ )7‚002 ( 2ق١ُٝ
غرل داي ١إذؿاٝ٥اً  ،بُٓٝا تٛجدد فدسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت )‚01( ٣ٛبدني
اضتحابات عٓٝد ١ايدزاضدَ ١دٔ ا٭َٗدات ذٝدف بًغدت فٝد٘ نداٖٚ ) 10‚404 ( 2د ٞقُٝد١
ذاي ١إذؿداٝ٥اً ٚ ،قدد ؼككدت ايعبداز ٠بدزجد ) 2‚0 ( ١يدد ٣اٯبداٚ ٤دزجد )1‚7( ١يدد٣
ا٭َٗددات ُٖٚددا دزجتددإ َتٛضددطتإ  ،ذٝددف زأَ ) %35‚7( ٟددٔ اٯبددا ٤أْٗددِ ٜػددعسٕٚ
بايطدددس ١ٜأ ٓددا ٤تٛاؾددٌ ايددبعض َعٗددِ يف ذددني زفددض ذيددو (َ ) %46‚4ددِٓٗ  ،أَددا
ع ١ٓٝا٭َٗات فكد أٜدٖ َٔٗٓ ) %25‚0( ٙدرا ايػدعٛز  ،بُٓٝدا زفكد٘ ( َ ) %53‚6دٓٗٔ
ٚبايسغِ َٔ إٔ ْطبٜ َٔ ١ػعس ٕٚبٗرا ايػعٛز أقٌ َٔ املتٛض إ ٫أْ٘ غدعٛز ٚاقعدٞ
َستب بتعاَ٬ت ايبعض إشا ٤أضس تًو ٭طفاٍ.
ايعباز ٫ :)9( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚندرا ا٭َٗدات  ،ذٝدف بًغدت قُٝد ١ندا( 2
ٚ )464ي ددد ٣اٯب ددا )7‚431(ٚ ٤ي ددد ٣ا٭َٗ ددات ٚؼكك ددت ايعب دداز ٠بدزج دد )2‚00( ١ي ددد٣
اٯبددا )1‚7( ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ذٝددف عدددل ( َ ) %30‚4ددٔ اٯبددا ٤عددٔ اشدٜدداد إذطاضددِٗ
بايغكب َٓر ٚجٛد طفًِٗ املعام  ،بُٓٝا زأ ٟعهظ ذيو (  َٔ )%32‚1ايع ،١ٓٝأَدا
ا٭َٗات فكد ٚافل (  َٔٗٓ ) %21‚4عًٖ ٢در ٙايعبداز ) %28‚6 (ٚ ٠إىل ذدد َدا  ،بُٓٝدا
زفكٗا ( ٚ ، َٔٗٓ ) %25‚0بؿف ١عاَ ١فإٕ تًو ا٫ضتحاب ١تػدرل إىل شٜداد ٠ايػدعٛز
بايغكب يد ٣بعض أضس ا٭طفداٍ نطدًٛى اْفعداي ٞقدد ٜعدذل ٣ايفدسد بعدد تعسقد٘
٭شََ ١ا خاؾ ١إذا ناْت بٗرا اؿحِ ٖٚرا ايٓ. ٛ
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ايعبدداز :)10( ٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١أبا ٤ا٭طفداٍ ٚ ،ندرا اضدتحابات عٓٝد ١ا٭َٗدات ،ذٝدف
بًغت ق ١ُٝندا ) 12‚254 ( 2يدد ٣اٯبدا ) 44‚194 (ٚ ، ٤يدد ٣ا٭َٗدات ٚ ،قدد ؼككدت
ايعبدداز ٠بدزجددَ ١تٛضددط ١يددد ٣اٯبدداٚ )2‚3 ( ٤بدزجدد ١نددبرل ٠يددد ٣ا٭َٗددات ( )2‚7
ٜٚدددٍ عًدد ٢ذيددو ت نٝددد ( َ ) %55‚4ددٔ اٯبددا ٤غددعٛزِٖ بدداـٛف عًدد ٢ذٝددا ٠أبددِٓٗ
املعام  ،يف ذني إٔ (َ )%75دٔ ا٭َٗدات ٪ٜنددٕ أٜكداً عًدْ ٢فدظ ايػدعٛز ٖٚد ٛغدعٛز
شا٥ددد بؿددٛز ٠أندددل يددد ٣ا٭َٗددات عددٔ اٯبدداٚ ٤يعددٌ ذيددو ٜددستب بطبٝعدد ١ايٓطددا٤
َٚػاعسِٖ اييت ؽتًف ْطبٝاً عٔ ايسجاٍ ٚغاؾ ١يف َػاعس ايكًل ٚاـدٛف عًد٢
ا٭بٓا ٤ذتٚ ٢ي ٛناْٛا أضٜٛا.٤
ايعبدداز :)11( ٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددرا بددني اضددتحابات عٓٝدد١
ا٭َٗددات  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا )20‚614 ( 2يددد ٣اٯبددا ) 8‚824 ( ٤يددد ٣ا٭َٗددات ،
ٚقد ؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزج ١نبرل ٠يد ٣اٯباٚ ٤دزجَ ١تٛضدط ١يدد ٣ا٭َٗدات ،
ذٝف أند زفض (  َٔ )60‚7ايسجاٍ زفكِٗ إٔ ٜه ٕٛيف ذٝاتِٗ طفٌ َعدام ٚ ،قدد
قسز ذيو أٜكاً (  َٔ )% 51‚8ا٭َٗات  َٔٚ ،دِ فإْد٘ بدايسغِ َدٔ زقدا ايهدثرل َدِٓٗ
بكدزِٖ ٚابت ِٗ٥٬إ ٫أِْٗ  ٫وب ٕٛبطبٝع ١اؿاٍ إٔ ٜهد ٕٛأذدد أعكدا ٤ا٭ضدس ٠أٚ
طفٌ َٔ ا٭طفاٍ عًٚ ٢ج٘ ايتردٜد َٔ ذ ٣ٚاٱعاقات .
ايعبددداز :)12(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددرا بددني أَٗددات ا٭طفدداٍ ،
ذ ٝددف بًغ ددت ق ُٝدد ١ن ددا ) 29‚189 ( 2ي ددد ٣اٯب ددا ) 29‚403( ٚ ٤ي ددد ٣ا٭َٗ ددات ٚ ،ق ددد
ؼككددت ٖددر ٙايعبدداز ٠بدزجددَ ١تٛضددط )1‚6( ١يددد ٣اٯبدداٚ ، ٤نددريو يددد ٣ا٭َٗددات
( )1‚7ذٝددف زأَ )%66‚( ٟددٔ اٯبددا ٤زفكددِٗ إٔ ٜعددٝؼ طفًددِٗ فددَ ٢سنددص خدداف ،
نُا زفض ذيو أٜكا (  َٔ )%64‚3ع ١ٓٝا٭َٗات ٚ ،إٕ نإ قد قبٌ ذيو ( )%25
َٔ اٯبا َٔ )%30(ٚ ٤ا٭َٗات  ،إ ٫إٔ ايغايب َٔ ١ٝآباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ ٜسفك ٕٛإٔ
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ٜعؼ طفًِٗ يف َسنص خاف ٚإٕ دٍ ذيو عً ٢غ ٞفٝدٍ عً ٢قَٚ ِٝباد ٨أؾ١ًٝ
٫شايددت ؼهددِ َععددِ ا٭ضددس يف احلتُددع بددسغِ َددا ٜترًُددَ ٕٛددٔ َتاعددب ٚؾددعٛبات
يٛجددٛد طفددٌ َعددام بٝددِٓٗ ٚإٕ نددإ ايددبعض ٜكبددٌ بٛجددٛد طفًدد٘ املعددام يف َسنددص
خ دداف إذا ن ددإ ذي ددو يف َؿ ددًرت٘ ٚ ،ناْ ددت إَهاْ ددات ا٭ض ددس ٫ ٠تط ددُح بت ددٛفرل
ايسعا ١ٜاي٬شَ ١داخٌ املٓصٍ.
ايعبددداز :)13(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ أبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازٚ ، ٠نددرا بددني
ع ٓٝدد ١ا٭َٗ ددات ذ ٝددف بًغ ددت ق ُٝدد ١ن ددا ) 51‚589 ( 2ي ددد ٣اٯب ددا )30‚475( ٚ ٤ي ددد٣
ا٭َٗات ٚؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزجتني نبرلتني يد ٣نًتدا ايعٓٝدتني (  )2‚8يدد٣
اٯبا )2‚5 (ٚ ٤يد ٣ا٭َٗات ،ذٝف أند (  َٔ )%78‚6اٯبدا ٤غدعٛزِٖ باـحدٌ عٓدد
َؿدداذبتِٗ طفًددِٗ يف َٓاضددبات اجتُاعٝدد ، ١نُددا أنددد عًدد ٢ذيددو ( َ )%87‚9ددٔ
ع ٓٝدد ١ا٭َٗ ددات ٚتػ ددرل تً ددو ا٫ض ددتحاب ١إىل اْتػ دداز ايػ ددعٛز باـح ددٌ ي ددد ٣أض ددس
ا٭طف دداٍ املع دداقني عٓ ددد َؿ دداذبتِٗ أطف دداشلِ املع دداقني يف املٓاض ددبات ا٫جتُاع ٝدد١
املدتًف.١
ايعبددداز :)14(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضدد ١نددثرل َددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚنددرا بددني اضددتحابات
ع ١ٓٝا٭َٗات ذٝف بًغت ق ١ُٝنا )55‚769 (2يد ٣اٯبا ) 37‚549 ( ٤يد ٣ا٭َٗدات
ٚ ،ؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزجيت ؼكدل ندبرلتني بًغتدا (  )2‚5( ، )2‚7ذٝدف أندد (
 َٔ )% 80‚3اٯبدا ٤بد ِْٗ ٜعذلٜٗدِ غدعٛز بداؿصٕ َٓدر فد ٤ٞطفًدِٗ املعدام  ،نُدا
أٜد ذيو (  َٔ )%71‚3ا٭َٗات  ِ َٔٚ ،فإٕ ٖرا ايػعٛز ٜٓتان نٌ َٔ ا٭ن ٚا٭ّ
َدٔ اؿدني يٮخدسٚ ،ذيددو ٭ضدبان َتعددد ٠قدد تسجددع إىل املكازْد ١با٭ضدس ايطبٝعٝدد١
ٚاـاي ٝدد َ ١ددٔ ا٭طف دداٍ املع دداقني  ،أ ٚإىل إغ ددفاقِٗ عً دد ٢طفً ددِٗ مم ددا ٜٛاجٗ دد٘ َ ددٔ
ؾعٛبات ذٝاتْ ١ٝتٝح ١يٲعاقٚ ١غرلٖا َٔ ا٭ضبان .
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ايعبددداز :)15(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات ع ٓٝد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددرا عٓٝدد ١ا٭َٗددات ذٝددف
بًغت ق ١ُٝنا ) 44‚730 ( 2يد ٣اٯبا ) 22‚758 ( ٚ ٤يد ٣ا٭َٗات ٚؼككت ايعبداز٠
بدزجدد )2‚7 ( ١يددد ٣اٯبدداٖٚ ٤دد ٞدزجدد ١ؼكددل نددبرلٚ ،٠نددرا يددد ٣ا٭َٗددات بدزجدد١
ؼكل ( ِ َٔٚ ، )2‚5فكد فكدٌ ( َ )%75.0دٔ اٯبدا ٤عددّ خدسٚد طفًدِٗ يف ندثرل
َٔ املٓاضبات ا٫جتُاع ، ١ٝنُا أٜد ذيو أٜكاً (  َٔ )%62‚5ا٭َٗات ٚ ،قد ٜسجدع
ذيو إىل َاقد ٜٛاجَٗ َٔ ْ٘ٛتاعب ْتٝح ١يًرسف ايصا٥د عً ٢أطفاشلِ أَ ٚا قدد
ٜطددبب٘ شلددِ ا٭طفدداٍ َددٔ عدددّ اٱذطدداع باؿسٜدد ١ايهاًَدد ١أٚاـددٛف َددٔ ْعددسات
ايػفك ١أ ٚايفكٚ ٍٛغرلٖا مما ٜثرل َػاعس تًو ا٭ضس.
ايعبدداز :)16( ٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددرا بددني اضددتحابات عٓٝدد١
ا٭َٗات  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا ) 24‚258 ( 2يد ٣اٯبا ) 16‚327( ٚ ٤يد ٣ا٭َٗدات ،
ٚقد ؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزجيت ؼكل َتٛضطتني (  )2‚4يد ٣اٯبا )2‚1( ٚ ٤يد٣
ا٭َٗات  ،ذٝف فكٌ (  َٔ )%64‚2اٯبا ٤أٜ ٫عسف ايٓاع بٛجٛد طفٌ َعدام قدُٔ
أضستِٗ ٚ ،قد فكٌ ذيو أٜكاً (  َٔ )%51‚8ا٭َٗات  ،بُٓٝا زفدض ذيدو ( )%39‚3
َٓٗٔ  َٔٚ ،ة فإٕ ٖر ٙا٫ضتحاب ١تػرل إىل إٔ َػهً ١تفكد ٌٝأخفداٚ ٤جدٛد طفدٌ
َعام بني ا٭ضدس َاشايدت يف كافد ١بعدض ا٭ضدس ايديت ؽػدَ ٢دٔ اٱعد ٕ٬عدٔ ذيدو
ٚغاؾ دد ١اٱعاق ددات ايؿ ددعبٚ ١اؿسج دد ١ن ددايتدًف ايعكً ددٚ ٞاٱعاق ددات اؿسن ٝدد١
ٚايتٛذد.
ايعبدداز ٫ :) 17(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١دٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني عًددٖ ٢ددر ٙايعبدداز ٠ذٝددف بًغددت
قُٝدد ١ندداٖٚ ) 3‚894( 2دد ٞقُٝدد ١غددرل دايدد ١إذؿدداًٝ٥ا  ،أَددا اضددتحابات عٓٝدد ١ا٭َٗددات
فكددد بًغددت قُٝدد ١ندداٖٚ ) 13‚111 ( 2دد ٞدايدد ١إذؿدداٝ٥اً عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد) ‚01( ١
َٔ ِ فإٕ ٖٓاى فسٚقًا ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥بني اضتحابات عٓٝد ١ا٭َٗدات عًدٖ ٢درٙ
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ايعبازٚ ٠قدد ؼككدت بدزجد ) 2‚1( ١يدد ٣اٯبداٖٚ ٤د ٞدزجدَ ١تٛضدط ، ١بُٓٝدا بًغدت (
 )2‚4يددد ٣ا٭َٗددات ذٝددف عدددل (  )%44‚6عددٔ غددعٛزِٖ بايكددٝل َددٔ اؿددني ٚا٭خددس ،
ب ُٓٝددا زف ددض ذي ددو (  َ )%32‚1ددِٓٗ  ،نُ ددا ع دددل ع ددٔ ْف ددظ ايػ ددعٛز (  َ )%51‚8ددٔ
ا٭َٗات  ،بُٓٝا زأ ٟعهظ ذيو ( ٚ . َٔٗٓ )%12‚5عً ٘ٝفإٕ ٖرا ايػعٛز ( ايكٝل)
َ ددا  ٜددصاٍ ٜؿ دداذب بع ددض أض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني َ ددٔ ذ ددني ٯخ ددس ٚبؿ ددٛزْ ٠ط ددب١ٝ
َٚتفاٚت دد َ ١ددٔ إعاق دد ١٭خ ددس ٣تبعددًا يػ دددتٗا ٚدزج دد ١ت رلٖ ددا عً دد ٢اؿ ٝددا ٠ا٭ض ددس١ٜ
ايطبٝع. ١ٝ
 -2ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض ١ػا ٙاملػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني :
ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ َٔ خ ٍ٬اؾد ٍٚايتاي-: ٞ
جدول رقم (  ) 12يىضح اسعجابا عًنه الدراسة هن أباء وأهاا األطفال املعاقني جتاه
هشكالتام االجعياعًة
اضتحابات اٱبا٤

%14.3
20

17

%35.7

%30.4

6

17

33

%10.7

%30.4

%58.9

18

17

21

%30.4

%37.5

ٜٓعددس ايددبعض يٓددا ْعددس٠

8

12

36

ضًب ١ٝيٛجٛد طفٌ َعام

%14.3

%21.4

%64.3

أػٓب املٓاضبات ايعا١ًٝ٥

%67.9

تغدددرلت ع٬قتٓدددا بؿدددٛز٠
ضًب ١ٝداخٌ ا٭ضس ٠بطبب
طفًٓا املعام

3

قددعفت ع٬قتٓددا با٭ٖددٌ
ٚا٭ؾددددقا ٤بعدددد فددد٤ٞ
طفًٓا املعام

4

أغعس بايفكدَ ٍٛدٔ قبدٌ
اٯخس ٜٔيف ٚجٛد طفًٓا
َعٓا

5

6

بطبب طفً ٞاملعام
7

شادت اـ٬فدددات بٓٓٝدددا يف
املٓصٍ بعد ف ٤ٞطفًٓدا
املعام

8

38

8

10
%17.8

َع طفً ٞاملؿان
2

%

%

%

دخًٓا يف َػه٬ت أضس١ٜ
ْتٝحدددد ١يٛجددددٛد طفًٓددددا
املعام

19
%33.9

%32.1

23

14

19

%41.1

%25.0

%33.9

21

13

22

%37.5

%23.2

%39.3

20

14

22

%35.7

%25.0

%39.3

فُ ٛا٭ٚشإ

أجدد ؾددعٛب ١يف ايتعاَددٌ

ى

ى

ى

املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح

ايعباز٠

ْعِ

إىل ذد َا

٫

نا2

140

2.5

2.5

114

2.0

2.0

85

1.5

1.5

109

1.9

1.9

84

1.5

1.5

116

2.1

2.1

111

2.0

2.0

110

2.0
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2.0

ْعِ

إىل ذد َا

٫

ى

ى

ى

%

%

%

32

5

19

%57.1

%9.0

%33.9

15

18

23

%26.8

%32.1

%41.1

5

15

36

%9.00

%26.8

%64.2

20

19

17

%35.7

%33.9

%30.4

7

10

39

%12.5

%17.9

%69.4

27

15

%48.2

%26.8

14
%25.00

24

16

16

%42.8

%28.6

%28.6

23

18

15

%41.1

%32.1

%26.8

فُ ٛا٭ٚشإ

1

ٕ = ()56

ٕ = ()56

نا2

125

2.2

19.542

104

1.9

1.750

81

1.4

26.831

115

2.1

0.250

80

1.4

33.476

125

2.2

5.609

120

2.1

2.286

120
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ّ
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2.1

1.750
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9

10

تٛجد َػه٬ت بني ا٭بٓا٤

10

13

33

بعد ف ٤ٞطفًٓا املعام

%17.9

%23.2

%39.3

لدددد ؾددددعٛب ١يف تعًددددِٝ
طفًٓا املعام

11

ْٛاج٘ ؾعٛبات يف زعاٜد١
طفًٓا طب ٝاً

12

أز ٣عدّ اٖتُاّ أ ٟجٗد١
بتدددٛفرل بدددساَخ تسفٝٗٝددد١
٭ضس ٭طفاٍ املعاقني

13

أز ٟعددددّ تدددٛفرل ندددٛادز
َتدؿؿدددد ١يف َطدددداعد٠
أضس ٠ا٭طفاٍ املعاقني

14

أؾبرت ذٝاتٓا ايصٚج١ٝ
تعٝطدد ١بعددد إلددان ٖددرا
ايطفٌ
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بترً ٌٝاؾد ٍٚايطابل ٜتكح َا -: ًٜٞ
ايعبددداز :)1(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبدا ٤ا٭طفداٍ املعداقني عًدٖ ٢در ٙايعبدازٚ ، ٠ندرا بدني
اض ددتحابات ع ٓٝدد ١ا٭َٗ ددات  ،ذ ٝددف بًغ ددت ق ُٝدد ١ن ددا ) 30‚153( 2ي ددد ٣اٯب دداٚ ، ٤
( ) 19‚542يد ٣ا٭َٗدات بدزجد ١ؼكدل ندبرل ٠يدد ٣اٯبداَٚ )2‚5( ٤تٛضدط ١يدد٣
ا٭َٗات ( )2‚2ذٝف أند ( َٔ )%67‚9اٯبا ٤ؾدعٛب ١ايتعاَدٌ َدع ايطفدٌ املعدام ،
بُٓٝا زأ ٟذيو (  َٔ )%57‚1ع ١ٓٝا٭َٗدات ٚ .قدد ٜسجدع ذيدو إىل قدعف ايدٛعٞ
يددد ٣نددٌ َددٔ اٯبدداٚ ٤ا٭َٗددات غؿددا٥ـ املعدداقني َددٔ جٗددٚ ، ١طددسم ٚأضددايٝب
ايتعاٌَ َعِٗ َٔ جٗ ١أخس٣
ايعبداز ٫ :)2( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازٚ ، ٠نددرا
ا٭َٗددات  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا )0‚250( 2يددد ٣اٯبددا ) 1‚750(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات
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بدزج ١ؼكل َتٛضط ١يد ٣نٌ َٔ اٯباٚ ٤ا٭َٗات ( )1‚9(ٚ )2‚00عً ٢ايذلتٝب
ذٝددف زأَ ) % 33‚9 ( ٟددٔ اٯبددا ٤إٔ ايع٬قددات داخددٌ ا٭ضددس ٠تغددرلت بؿددٛز ٠ضددًب١ٝ
بطددبب ايطفددٌ املعددام بُٓٝددا زفددض ذيددو (َ )%30‚4ددِٓٗ أَددا ا٭َٗددات فكددد أنددد
(َ ) %26‚8ددٓٗٔ عًدد ٢ذيددو بُٓٝددا زفددض ( َ )41‚1ددٓٗٔ تغددرل ٖددر ٙايع٬قدد ١بؿددٛز٠
ضًب. ١ٝ
ٚتددثرل تًددو ا٫ضددتحابات إىل إٔ َػددهً ١تغددرل ايع٬قددات إىل ايطددًب ١ٝداخددٌ ا٭ضددس٠
بطددبب ٚجددٛد طفددٌ َعددام يٝطددت بدزجدد ١نددبرل ٠يددد ٣نددٌ ا٭ضددس ٜٚ ،ساٖددا اٯبددا٤
بؿٛز ٠أندل ْطبٝاً َٔ ا٭َٗات  ،ا٭َس ايرٜ ٟبدٚ ٚاقرًا يف ضدًٛى بعدض اٯبدا٤
املتُثٌ يف ا٫ػا ٙم ٛايصٚاد َس ٠أخس ، ٣عً ٢ايعهدظ َدٔ ضدًٛى بعدض ا٭َٗدات
اي٬تٜ ٞسغي يف اؿفاظ عً ٢ايع٬ق ١ايصٚجٚ ١ٝا٭ضس ١ٜزغِ َا بٗا َدٔ ؾدعٛبات
قد ٜه ٕٛأذد أضبابٗا ٚجٛد طفٌ َعام .
ايعبددداز :)3(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اض ددتحابات ع ٓٝدد ١ايدزاض دد َ ١ددٔ آب ددا ٤ا٭طف دداٍ املع دداقني عً دد ٖ ٢ددر ٙايعب ددازٚ ٠ن ددرا
ا٭َٗات  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا ) 27‚396(2يدد ٣اٯبدا )26‚831(ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ،
بدزج ١ؼكل قعٝف ١يد ٣نٌ َٔ اٯبداٚ ٤ا٭َٗدات ( )1‚4(ٚ )1‚5عًد ٢ايذلتٝدب ،
ذ ٝددف ق ددسز (  َ )%58‚9ددٔ اٯب ددا ٤إٔ ع٬ق ددتِٗ با٭ٖ ددٌ ٚا٭ؾ دددقا ٤مل تك ددعف بع ددد
ف ٤ٞطفًِٗ املعام ٚ ،قسز ذيو أٜكاً (  َٔ )%64‚2ا٭َٗات ٚ ،يعٌ ذيدو ٜسجدع
إىل طبٝع دد ١احلتُ ددع اي دد ُٝاي ددر ٫ ٟشاي ددت ؼهُ دد٘ ا٭ع ددساف ٚايتكاي ٝددد ٚايك ددِٝ
اٱهاب ١ٝاييت تٛج٘ ايع٬قات ا٫جتُاع. ١ٝ
ايعباز ٫ :)4(٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓد َطت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفداٍ املعداقني عًدٖ ٢در ٙايعبدازٚ ، ٠ندرا بدني اضدتحابات
ع ٓٝدد ١ا٭َٗ ددات  ،ذ ٝددف بًغ ددت ق ُٝدد ١ن ددا )0‚464( 2ي ددد ٣اٯب ددا )0‚250( ٚ ٤ي ددد٣
ا٭َٗددات  ،بدزج دد ١ؼكددل َتٛض ددط ١يددد ٣ن ددٌ َددٔ اٯب دداٚ ٤ا٭َٗددات بًغ ددت ()1‚9
 )2‚1(ٚعً ٢ايذلتٝب  ،ذٝف زأ َٔ )%32‚1 ( ٣ع ١ٓٝاٯبا ٤أِْٗ ٜػدعس ٕٚبايفكدٍٛ
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َ ددٔ قب ددٌ اٯخ ددس ٜٔيف ذ دداٍ ٚج ددٛد طفً ددِٗ املع ددام َعٗ ددِ ب ُٓٝددا زأ ٟعه ددظ ذي ددو
( َ )%37‚5ددِٓٗ ،نُ ددا زأ ٟذي ددو أٜك ددا ( َ )%35‚7ددٔ ا٭َٗ ددات ب ُٓٝددا زف ددض ٖ ددرٙ
ايعبازٚ ، َٔٗٓ )%30‚4( ٠قد ٜسجع ذيو إىل كاف ١ايبعض ايرٜٓ ٟػغٌ أٜ ٚكردِ
ْفطدد٘ بؿددٛز ٠أ ٚب د خس ٣يف أَددٛز َٛٚقددٛعات ؽددـ اٯخددس ، ٜٔبغددض ايٓعددس عددٔ
قب ٍٛاٯخس ٜٔشلرا ا٭َس َٔ عدَ٘  ٖٞٚكاف ١ؼتاد إىل تغٝرل إهاب. ٞ
ايعبدداز :)5(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني عًٖ ٢ر ٙايعبازٚ ، ٠ندرا اضدتحابات عٓٝد١
ا٭َٗات  ،ذٝف بًغت قُٝد ١ندا )24‚580( 2يدد ٣اٯبدا )33‚476(ٚ، ٤يدد ٣ا٭َٗدات
بدددزجيت ؼكددل قددعٝفتني يددد ٣نًتددا ايعٓٝددتني بًغتددا (، )1‚4(ٚ )1‚5ذٝددف أنددد
( َٔ )%64‚3اٯبا ٤إٔ ايٓاع ٜٓ ٫عسْ ٕٚعس ٠ضًب ١ٝشلِ بطبب أطفاشلِ املعاقني ،
نُددا قددسز ذي ددو أٜك دًا ( َ )%69‚4ددٔ ا٭َٗددات  ٖٚ ،ددَ ٛددا ٜػ ددرل إىل إٔ ٚجددٛد ٖ ددرٙ
املػهً ١يٝظ َٓتػساً بؿٛزٚ ٠اقرٚ ١نبرل ٠يف احلتُع اؾغسايف ذٝدص ايدزاضد، ١
ذٝف أغاز إىل ٚجٛد ٖرا ايطًٛى ( َٔ )%14‚3اٯبا )%12‚5( ٚ ٤فك َٔ ا٭َٗات
ايعبدداز ٫ :)6(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبدا ٤ا٭طفداٍ املعداقني عًدٖ ٢در ٙايعبدازٚ ، ٠ندرا بدني
اضددتحابات ا٭َٗددات ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا )2‚179( 2يددد ٣اٯبددا )5‚609(ٚ ، ٤يددد٣
ا٭َٗ ددات  ٖٚدد ٞق دد ِٝغ ددرل داي دد ١إذؿ دداٝ٥اًٚ،ؼككت ٖ ددر ٙايعب دداز ٠ب دددزجيت ؼك ددل
َتٛضطتني يد ٣نًتدا ايعٓٝدتني فبًغتدا ( )2‚1يدد ٣اٯبدا )2‚2(ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ،
ذٝف أٚقح ( َٔ )%41‚1اٯبا ٤ػٓبِٗ املٓاضدبات ايعاًٝ٥د ١بطدبب طفًدِٗ املعدام ،
ٚزأ ٟذي ددو أٜكددًا ( َ )%48‚2ددٔ ا٭َٗ ددات ،يف ذ ددني زأ َ )%33‚9( ٟددٔ اٯب ددا ٤عه ددظ
ذيددو ٚ ،نددرا (َ )%25ددٔ ا٭َٗددات ٚتػددرل تًددو ايٓتٝحدد ١إىل إٔ ػٓددب املٓاضددبات
ايعاًٝ٥دد ١يددد ٣أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني َػددهً٘ َٛجددٛدٚ ٠يهددٔ بؿددٛزَ ٠تٛضددط ، ١إ٫
أْٗا ؼتاد إىل َعاؾ. ١
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ايعبداز ٫ :)7( ٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددرا ا٭َٗددات عًددٖ ٢ددرٙ
ايعباز ، ٠ذٝدف بًغدت قُٝد ١ندا )2‚68( 2يدد ٣اٯبدا )2‚286(ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ٖٚدٞ
غددرل دايدد ١إذؿدداًٝ٥ا  ،نُددا بًغددت دزجدد ١ايتركددل ()2‚00يددد ٣اٯبددا )2‚1(ٚ ٤يددد٣
ا٭َٗ ددات  ُٖٚددا دزج دديت ؼك ددل َتٛض ددطتني  ،ذ ٝددف ب ددني ( َ )%37‚50ددٔ اٯب ددا ٤إٔ
اـ٬فات بني أعكا ٤املٓصٍ قد شادت بعد فد ٤ٞايطفدٌ املعدام بُٓٝدا زفدض ذيدو
(َ )39‚3ددِٓٗ  ،أَددا عٓٝدد ١ا٭َٗددات فكددد أٚقددح (َ )42‚8ددٓٗٔ ذدددٚث أ ٚشٜددادٖ ٠ددرٙ
اـ٬ف ددات ٚ ،زأ َ )%28‚6( ٣ددٓٗٔ عه ددظ ذي ددو إ ٫إٔ ٖ ددر ٙايٓتٝح دد ١تػ ددرل إىل إٔ
ذدٚث خ٬فات فعً ١ٝبؿٛزَ ٠طتُس ٠بني أْطام ا٭ضس يف ٚجٛد ايطفدٌ املعدام ٖدٛ
أَددس ٚاقددع ْعددساً ملددا قددد ٜطددبب٘ ٚجددٛد ايطفددٌ َددٔ اقددطسابات يف املػدداعس ٚا٭فهدداز
ٚأضايٝب ايتفهرل ا٭َدس ايدر ٟىتًدف ْطدبٝاً َدٔ أضدس ٠٭خدسٚ ٣فكداً يعٛاَدٌ َٓٗدا
ْ ٛاٱعاقٚ ١غدتٗا ٚاـؿا٥ـ ايٓفطٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜيٮضس ٠ذاتٗا
 ٪ٜٚ ،س عً ٢طبٝع ١ايع٬قات داخًٗا.
ايعباز ٫ :)8(٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓد َطت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا ا٭َٗات عًٖ ٢در ٙايعبداز ، ٠ذٝدف
بًغددت قُٝدد ١نددا )1‚857( 2يددد ٣اٯبددا )1‚750(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٖٚ ،دد ٞغددرل دايدد١
إذؿاٝ٥اً ٚ ،بًغت دزج ١ايتركدل ( )2‚00يدد ٣اٯبدا )2‚1 (ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ُٖٚ ،دا
دزجيت ؼكل َتٛضطتني ذٝف أغاز ( َٔ )%35‚7اٯبا ٤إىل ٚجٛد َػه٬ت أضدس١ٜ
ْتٝح ١يٛجٛد طفٌ َعام بُٓٝا زفض ذيو ( َِٗٓ )%39‚3أَا ع ١ٓٝا٭َٗات فكدد
قددسز ( َ )%41‚1ددٓٗٔ ٚجددٛد تً ددو املػدده٬ت يف ذ ددني إٔ ( َ )%26‚8ددٓٗٔ ق ددد زأ ٜددٔ
عهظ ذيو ٚ ،يعٌ اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض ١عًٖ ٢ر ٙايعبداز ٠ت٪ندد اضدتحاباتِٗ
عًدد ٢ايعبدداز ٠ايطددابك ١فُٝددا ٜددستب عدددٚث بعددض اـ٬فددات املٓصيٝددٚ ١املػدده٬ت
ا٭ضسْ ١ٜتٝح ١يٛجٛد طفٌ َعام إ ٫أْٗا يٝطت بؿٛز ٠نبرل.٠
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ايعبدداز :)9(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا ا٭َٗدات عًدٖ ٢در ٙايعبداز ، ٠ذٝدف
بًغت ق ١ُٝنا )16‚8( 2يد ٣اٯبا )54‚753(ٚ، ٤يد ٣ا٭َٗدات َ ،دع دزجديت ؼكدل
ق ددعٝفتني ي ددد ٣نًت ددا ايع ٓٝددتني  ٖٚدد )1‚7(ٚ )1‚6( ٞعً دد ٢ايت ددٛاي ٞذ ٝددف أن ددد
( َٔ )%58‚9اٯبا َٔ )%53‚6 (ٚ ، ٤ا٭َٗات  ،عً ٢عدّ ٚجٛد َػده٬ت بدني ا٭بٓدا٤
ْتٝحدد ١يٛجددٛد طفددٌ َعددام بٝددِٓٗ  ،بُٓٝددا زأَ )%23‚2( ٟددٔ اٯبدداَ )%26‚8(ٚ ٤ددٔ
ا٭َٗات ٚجٛد بعض املػه٬ت إىل ذد َا بني ا٭بٓا٤
ايعباز :)10(٠تٛجد فسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ اٯبددا ٤عًددٖ ٢ددر ٙايدزاضددٚ ، ١نددرا ا٭َٗددات  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد١
نددا ) 38‚848( 2يددد ٣اٯبددا )44‚194( ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات بدزجدد ١ؼكددل ( )2‚4يددد٣
اٯبا ٖٞٚ ٤دزجَ ١تٛضط )2‚66(ٚ ١يد ٣ا٭َٗات  ٖٞٚدزجد ١ندبرل ٠ذٝدف أندد (
 َٔ )%67‚9اٯبا ٤ؾعٛب ١تعً ِٝأطفاشلِ املعاقني ٚقد أند ذيدو أٜكداً () %75‚0
َ ددٔ ع ٓٝدد ١ا٭َٗ ددات ا٭َ ددس اي ددرٜ ٟػ ددرل إىل ٚج ددٛد ٖ ددر ٙاملػ ددهً ١بٛق ددٛح ٚ ،له ددٔ
تفطرلٖا يف ق ٤ٛعدّ تٛافس َسانص أ٪َ ٚضطات َتدؿؿ ١ؽط ٚتٓفر بساَخ
تعً ١ُٝٝتتٓاضب َع اذتٝاجات املعاقني ايتعً ١ُٝٝعً ٢اخت٬ف إعاقاتِٗ .
ايعباز : )11( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓد َطت ) ‚01( ٣ٛبني اضدتحابات
عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ اٯبددا ٤عًددٖ ٢ددر ٙايعبددازٚ ، ٠نددرا ا٭َٗددات  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد١
نددا ) 22‚758(2يددد ٣اٯبددا )31‚546( ٚ ، ٤يددد ٣ا٭َٗددات  ،بدزجدد ١ؼكددل َتٛضددط١
يد ٣اٯباٚ )2‚3( ٤دزجد ١ؼكدل ندبرل ٠يدد ٣ا٭َٗدات ( )2‚6ذٝدف أندد () %62‚5
َٔ اٯبا ٤عًٚ ٢جٛد ؾعٛبات َستبط ١بايسعا ١ٜايطب ١ٝيٮطفاٍ املعاقني  ،بُٓٝدا
أنددد ذيددو (َ )%66‚1ددٔ ا٭َٗددات ٚ ،قددد ٜسجددع ذيددو إىل قؿددٛز اٱَهاْددات َددٔ
ْاذٚ ١ٝنريو ْكدـ اـددلات ايطٝبد ١املتدؿؿد ١يف ايسعاٜد ١ايؿدر ١ٝيدبعض
املعاقني ٚ ،خاؾ ١اٱعاقات املسنب. ١
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ايعباز :)12( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
عٓٝد دد ١ايدزاضد ددَ ١د ددٔ اٯبد دداٚ ٤ا٭َٗد ددات عًد ددٖ ٢د ددر ٙايعبد دداز ، ٠ذٝد ددف بًغد ددت قُٝد دد١
نددا )89‚424(2يددد ٣اٯبددا )106‚145(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات بدددزجيت ؼكددل نددبرلتني
يد ٣نًتدا ايعٓٝدتني بًغتدا ( )2‚98(ٚ)2‚9عًد ٢ايتدٛاي ، ٞذٝدف أندد (َ )%92‚8دٔ
اٯبا ٤عً ٢زٜ٩تِٗ يف عددّ اٖتُداّ أ ٟجٗد ١بتدٛفرل بدساَخ تسفٝٗٝد ١٭ضدس ا٭طفداٍ
املعدداقني  ،بُٓٝددا أنددد ذيددو (َ )%98‚2ددٔ ا٭َٗددات ٚ .يعددٌ ذيددو ٪ٜنددد ايكؿددٛز
ضٛا ٤يف امل٪ضطات اؿه ١َٝٛأ ٚا٭ًٖ ١ٝيف ؽطدٚ ٝتٓفٝدر بدساَخ تسفٝٗٝد ١٭ضدس
ا٭طف دداٍ املع دداقني ا٭َ ددس اي ددر ٟق ددد ٜسج ددع إىل غ ٝددان اي ددٛع ٞاي ددٛط ٚاحلتُع ددٞ
باذتٝاجات تًو ا٭ضس بؿف ١عاَٚ ١ايذلفَٗٓ ١ٝٗٝا بؿف ١خاؾ. ١
ايعباز :)13( ٠تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤أطفداٍ ا٭ضدس املعداقني ٚ ،ندرا ا٭َٗدات  ،ذٝدف بًغدت قُٝد١
نددا )64‚773( 2يددد ٣اٯبددا )52‚018(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات  ،بدددزجيت ؼكددل نددبرلتني
بًغتددا ( )2.7(ٚ )2.8عًدد ٢ايتددٛاي ٞذٝددت أنددد (َ )%83.9ددٔ اٯبددا ٤عًدد ٢عدددّ تددٛافس
ن ددٛادز َتدؿؿ دد ١يف َط دداعد ٠أض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني ٚ ،ق ددد زأ ٟذي ددو أٜكد داً
( َٔ )%78.6ع ١ٓٝا٭َٗات َ ٖٛٚ ،ا ٜػرل إىل إٔ ٖر ٙاملػهً ١تعدد إذدد ٣املػده٬ت
ايٛاقر ١اييت تٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني يف زعاٜتِٗ أبٓا. ِٗ٥
ايعباز :)14(٠تٛجد فسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ اٯبدداٚ ٤ا٭َٗددات عًددٖ ٢ددر ٙايعبدداز ، ٠ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا2
( )15‚255يد ٣اٯبا )9‚253(ٚ ٤يد ٣ا٭َٗات ٚ ،ؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزجد)2‚3( ١
يددد ٣اٯبددا )2‚2(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ُٖٚددا دزجدديت ؼكددل َتٛضددطتني  ،ذٝددف أٚقددح
( َٔ )%57.1اٯبا ٤إٔ ذٝاتِٗ ايصٚج ١ٝأؾبرت تعٝط ١بعد إلان ايطفدٌ املعدام ،
بُٓٝا زفض ذيو ( ، َِٗٓ )%26‚8أَا ا٭َٗات فكد ٚافل ( َٔٗٓ )%51‚8عًٖ ٢رٙ
ايعباز ٠بُٓٝا زفكٗا (َ ٖٛٚ ، َٔٗٓ )%28‚6ا ٜػرل إىل ايد٫ي ١ايٛاقر ١يعدد َدٔ
ا٫ضتحابات ايطابك ١يع ١ٓٝايدزاض ١اييت بسٖٓت عًٚ ٢جٛد بعض ا٫قطسابات يف
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ايع٬قدات ا٭ضددسْ ١ٜتٝحدد ١يٛجددٛد طفددٌ َعدام ا٭َددس ايددرٜ ٟؿددٌ باؿٝددا ٠ايصٚجٝدد١
إىل أَٛز غرل َسغٛبٚ ١غرل طبٝع. ١ٝ
ايعباز :)15(٠تٛجد فسٚم ذات د٫يد ١إذؿدا ١ٝ٥عٓدد َطدت ) ‚01( ٣ٛبدني اضدتحابات
ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت قُٝد ١ندا)11‚289(2
يددد ٣اٯبددا )9‚146(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٚ ،قددد ؼككددت ٖددر ٙايعبدداز ٠بدزجددَ ١تٛضددط١
بًغت ( )2‚4يد ٣اٯبا )2‚0( ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات َٚ ،دٔ دِ فكدد أٚقدح (َ ) %53‚6دٔ
اٯب ددا ٤تع ددا َ ِْٗٚددع شٚج دداتِٗ يف زعا ٜدد ١طفً ددِٗ املع ددام  ،ب ُٓٝددا زأ َ )%42‚8( ٟددٔ
ا٭َٗددات إٔ أشٚاجٗددِ ٜ ٫تعدداَ ْٕٛٚعٗددِ يف زعاٜدد ١أطفدداشلِ املعدداقني ٚ ،قددد ٜسجددع
ذيو إىل إٔ طسيف ايع٬ق ١ايصٚج( ١ٝا٭ن ٚا٭ّ ) قد وُدٌ ندٌ َُٓٗدا َطدٛ٦ي١ٝ
زعاٜدد ١ايطف ددٌ املعددام عً دد ٢اٯخ ددس ٚ ،بايتدداي ٞق ددد تطددٛد زٚح ا٫عتُاد ٜدد ٖٚ ١دد ٞزٚح
ضًب ١ٝتعٛم عًُ ١ٝاملػازن ١يف ايسعا ١ٜاي٬شَ ١يًطفٌ املعام ٚ ،تطبب يف ايٓٗا١ٜ
َػهًٚ ١اقر ١يهٌ َٔ اٯبا ٚ ٤ا٭َٗات يف َطٛ٦يٝتِٗ ػا ٙطفًُٗا املعام.
ايعبدددداز ٫ :)16(٠تٛج د ددد فد ددسٚم ذات د٫ي د دد ١إذؿ د ددا ١ٝ٥عٓد ددد َط د ددت ) ‚01( ٣ٛب د ددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ آبددا ٤ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚ ،نددريو بددني اضددتحابات
ع ١ٓٝا٭َٗات ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا )2‚179(2يد ٣اٯبا )1‚000( ٚ ٤يد ٣ا٭َٗدات
 ٖٞٚق ِٝغرل دايد ١إذؿداٝ٥اً  ،فكدد بددَ )%41‚1( ٣دٔ اٯبدا ٤عددّ تدسذٝبِٗ بصٜداز٠
اٯخس ٜٔ٭ضسِٖ ْتٝح ١يٛجٛد ايطفٌ املعام  ،بُٓٝا زفض ذيو (َ )%33‚9دِٓٗ ،
أَا ا٭َٗدات فكدد أبددَ )% 28‚6( ٣دٓٗٔ عددّ زغبدتٗٔ يف شٜداز ٠اٯخدس ٜٔشلدٔ بُٓٝدا
زفض ذيو (ٚ َٔٗٓ )% 39‚3يرا فكدد ؼككدت ٖدر ٙايعبداز ٠بدزجدَ ١تٛضدط ١يدد٣
اٯباٚ )2‚1( ٤نريو يد ٣ا٭َٗات بدزج.)1‚89( ١
ايعبدداز :)17(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،نرا أَٗات ا٭طفداٍ  ،ذٝدف
بًغددت قُٝدد ١نددا 2يددد ٣اٯبدداٚ )13‚862( ٤يددد ٣ا٭َٗددات ( )66‚826بدددزجيت ؼكددل
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َتٛض ددطتني ( )2‚4(ٚ )2‚1ذ ٝددف زأ َ ) %50‚0( ٣ددٔ اٯب ددا ٤ع دددّ تك دددٜس ان ددٝطني
ذد دٛشلِ يع ددسٚفِٗ ايؿ ددعب ، ١ب ُٓٝددا زأ َ )%39‚3( ٣ددِٓٗ عه ددظ ذي ددو  ،أَ ددا ع ٓٝدد١
ا٭َٗات فكد ٚافل ( َٔٗٓ )%62‚5عًٖ ٢در ٙايعبداز ٠فُٝدا زفكدٗا (َ )%21‚4دٓٗٔ ،
ٚتػرل تًو ا٫ضتحابات إىل ٚجدٛد قددز يدٝظ بكًٝدٌ َدٔ عددّ ايتكددٜس ٚاٖ٫تُداّ
بعددسٚف أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني ايددرٜٛ ٟاجٗددَ ٕٛػدده٬ت ٚعكبدات ؼدد ٍٛيف بعددض
ا٭ذٝإ د ٕٚاؿٝا ٠بؿٛز ٠طبٝع ١ٝأ ٚضعٝد. ٠
ايعبدداز :)18(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ اٯبددا ٤عًددٖ ٢ددر ٙايعبدداز ، ٠ذٝددف بًغددت قُٝدد ١نددا2
(ٖٚ )25‚116دد ٞدايدد ١إذؿ دداًٝ٥ا  ،أَددا ع ٓٝدد ١ا٭َٗددات فإْدد٘ ٜٛج ددد فددسٚم ذات د٫ي دد١
إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحاباتٗٔ أٜك دًا  ،ذٝددف بًغددت قُٝدد٘ نددا2
( ٖٞٚ )9‚253داي ١إذؿاٝ٥اً ٚ ،قد ؼككت ٖر ٙايعباز ٠بدزجيت ؼكل َتٛضطتني
يد ٣نًتا ايعٓٝتني ( )2‚4يد ٣اٯبا )2‚2(ٚ ٤يد ٣ا٭َٗدات  ،ذٝدف أندد ()%64‚3
َٔ اٯبا ٤ؾعٛب ١تٓع ِٝع٬قاتِٗ ب بٓا ِٗ٥يف ٚجٛد طفٌ َعام بٝدِٓٗ ٚ ،قدد قدسز
ذيددو أٜك دًا (َ )%51‚8ددٔ عٓٝدد ١ا٭َٗددات ٚ ،قددد ٜسجددع ذيددو إىل قًدد ١ايددٛع ٞيددد٣
ا٭ضددس بهٝفٝددٖ ١ددر ٙايع٬قددٚ ١ايتٛفٝددل بددني اذتٝاجددات ا٭طفدداٍ ا٭ضددٜٛاٚ ٤ايطفددٌ
املعام داخٌ ا٭ضس باٱقاف ١إىل َا قد ٜعذل ٟا٭ضدس َدٔ ؾدعٛبات أخدسَ ٣ادٜد ١أٚ
ناْت اجتُاع.١ٝ
 -3ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض ١ػا ٙاملػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ
٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني :
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جدول رقم ( )13يىضح اسعجابا عًنه الدراسة هن أباء وأهاا األطفال املعاقني جتاه
هشكالتام القعصادية

1

2

3

دخًٓا ٜ٫هفٓٝا بعد ف٤ٞ

17

28

11

طفًٓا املعام

%30.4

%25.0

لس ب شََ ١ادَٓ ١ٜر ٚجٛد

30

9

17

طفًٓا املعام

%53.6

%16.0

%30.4

تفٛم ايتهًف ١املاد ١ٜيسعا١ٜ

31

10

15

أبٓٓا املعام إَهاْٝاتٓا

%55.4

%17.9

%26.7

16

12

28

%28.6

%21.4

%25.0

ايػعب ١ٝيطفًٓا يعسٚفٓا
املاد١ٜ
أز ٟإٔ تػسٜعات املطاعدات

5

املاد ١ٜ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني
غرل ناف١ٝ
أعتكد إٔ َؿادز فٌٜٛ

6

بساَخ زعا ١ٜأضس ا٭طفاٍ
املعاقني غرل َٛجٛد٠
أز ٟإٔ تهًف ١ا٭د ١ٜٚاي٬شَ١

7

يع٬د طفًٓا  ٫تتٓاضب َع
ذايتٓا املاد١ٜ
أز ٟقؿٛزاً يف املطاعدات

8

اؿه ١َٝٛاملاد ١ٜ٭ضس
املعاقني

9

0

%98.2

55

1

%98.2

%1.8

50

6

%89.3

%10.7

56
%100

-

أعتكد إٔ املطاعدات املاد١ٜ

49

َٔ خازد ا٭ضس ق١ًٝ٦

%87.5
37

12

%66.1

%21.4

ايع٬د ٚايت ٖ ٌٝقعٝف١

128

2.3

12.897

100

1.8

7.431

ى%

124

2.2

14.183

134

2.4

16.541

ى%

19

30

7

%33.9

%53.6

%12.5

33

12

11

58.93

21.43

19.64

%

%

%

32

17

7

%57.14

%30.3

%12.5

19

9

28

%33.9

%16.1

%25.0

137

2.5

16.970

103

1.8

7.161

56
0

2.98

167

106.145

100.0

-

-

168

3.0

112.040

%
56
-

2.98

167

106.145

100.0

-

-

168

3.0

112.040

%

-

2.89

162

79.885

52

4

%92.9

%7.1

-

164

2.9

89.746

-

3.0

168

112.040

100.0

-

-

168

3.0

112.040

%
7

اـرل ١ٜيٮضس يف عًُٝات

125

2.2

12.040

ى%

َا

نا2

56

%12.5

أز ٟإٔ َطاُٖ ١اؾُعٝات
1

55

1
%1.8

118

2.9

7.967

ى%

%19.6

ًْح يًع٬د ٚايٛؾفات
4

ى%

فُ ٛا٭ٚشإ

ى%

َا

املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح

ّ

يعباز٠

ْعِ

إىل ذد

٫

نا2

ْعِ

إىل ذد

٫

فُ ٛا٭ٚشإ

ٕ = ()56

ٕ = ()56

املتٛض ايٛشْ ٞاملسجح

اضتحابات اٱبا٤

اضتحابات ا٭َٗات

-

2.9

161

75.276

7
12.54

2.5

142

%
25.7

1438
%85.7

27.688

47

8

1

%83.9

%14.3

%1.8

30

16

10

%53.6

%28.5

%17.9

158

132

1456
%86.7

بايٓعس يًحد ٍٚايطابل ٜتكح َا -: ًٜٞ
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ايعبدداز ٫:)1(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آبا ٤ا٭طفاٍ املعاقني ،ذٝف بًغت قُٝد ١ندا)7‚967(2
 ٖٞٚق ١ُٝغرل داي ١إذؿاٝ٥اَ  ،بُٓٝا تٛجد فسٚم ذات د٫ي ١إذؿا ١ٝ٥عٓدد َطدت٣ٛ
( ) ‚01بني اضدتحابات عٓٝد ١ا٭َٗدات  ،ذٝدف بًغدت قُٝد ١نداٖٚ)14‚183( 2د ٞدايد١
إذؿاٝ٥اً ٚؼككت ٖر ٙايعباز ٠يد ٣ايعٓٝتني بدزج ١نبرل ،)2‚2( ٚ )2‚11( ٠ذٝف
أند ( َٔ )%30‚4اٯبا ٤إٔ دخًدِٗ ٜ ٫هفد ِٗٝبعدد فد ٤ٞطفًدِٗ املعدام )%25(ٚ ،
إىل ذد َا بُٓٝا ٚافل عً ٢ذيو ( َٔ )%33‚9ا٭َٗات  َٔٗٓ )%53‚6(ٚإىل ذد َا
 ،ا٭َس ايرٜ ٟػرل إىل عدّ نفا ١ٜايدخٌ يًٛفا ٤مبتطًبات املعٝػ ١يع ١ٓٝنبرل٠
َٔ أضس ا٭طفداٍ املعداقني ٚ ،قدد ٜسجدع ذيدو إىل َدا تتطًبد٘ عًُٝد ١زعاٜد ١ايطفدٌ
املع ددام َ ددٔ َ ددٛازد َاد ٜدد ١خاؾ دد ١يٲعاق ددات اي دديت ؼت دداد زعا ٜدد ١ؾ ددرٚ ١ٝت ٖ ًٝٝدد١
َطتُس. ٠
ايعبدداز :)2( ٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ٚ01( ١ب ددني
اضددتحابات نددٌ َددٔ اٯبدداٚ ٤ا٭َٗددات عًددٖ ٢ددر ٙايعبدداز ، ٠ذٝددف بًغددت قُٝدد٘ نددا2
( ) 12‚040يد ٣اٯبا )16‚541(ٚ ٤يد ٣ا٭َٗات ،نُا ؼككت ٖدر ٙايعبداز ٠بدزجد١
َتٛضط ١يد ٣اٯباٚ ٤دزج ١نبرل ٠يد ٣ا٭َٗدات  ،ذٝدف أندد (َ )%53‚6دٔ اٯبدا٤
َسٚزِٖ ب شََ ١اي ١ٝأَ ٚادَٓ ١ٜر ٚجٛد طفًدِٗ املعدام ٚ ،قدد أندد ذيدو ()%58‚9
َٔ ا٭َٗدات ا٭َدس ايدرٜ ٟددلٖٔ عًدٚ ٢جدٛد أَ ٚؿداذبٖ ١در ٙاملػدهً ١يٮضدس ذداٍ
ف ٤ٞطفٌ َعام خاؾ ١ا٭ضس ذات املطت ٣ٛا٫قتؿاد ٟاملتٛض أ ٚاندٚد.
ايعبددداز :)3(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاضَ ١دٔ اٯبداٚ ٤ا٭َٗدات عًدٖ ٢در ٙايعبداز ٠ذٝدت بًغدت قُٝد٘
نددا )12‚897(2يددد ٣اٯبددا )16‚970( ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٚقددد ؼككددت ٖددر ٙايعبدداز٠
بدزجددَ ١تٛضددط ١يددد ٣اٯبدداٚ ٤بدزجدد ١نددبرل ٠يددد ٣ا٭َٗددات ( )2‚5(ٚ )2‚3عًدد٢
ايذلتٝددب ٚ ،قددد أنددد (َ )%55.4ددٔ اٯبددا ٤إٔ ايتهًفدد ١املادٜدد ١يسعاٜدد ١طفًددِٗ َعددام
تفٛم إَهاْٝاتِٗ ٚ ،قد أند ذيو أٜكاً ( َٔ )%57.14ا٭َٗات ا٭َس اير٪ٜ ٟندد
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َددا جددا ٤بٓتددا٥خ اضددتحابات ايعبددازتني ايطددابكتني َددٔ ٚجددٛد أشَددَ ١ادٜدد ١تؿدداذب
نثرل َٔ ا٭ضس ذ ٟٚا٭طفاٍ املعاقني .
ايعبدداز ٫ :)4(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا2
( )7‚431يددد ٣اٯبددا )7‚161(ٚ ، ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٚ ،ؼككددت ايعبدداز ٠بدددزجيت ؼكددل
َتٛضددطتني ( )1‚78يددد ٣اٯبددا )1‚84(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ذٝددف أٚقددح (َ )%28‚6ددٔ
اٯبا َٔ )%33‚9(ٚ ٤ا٭َٗات ؾ ِٖ٩ٛيًعد٬د ٚايٛؾدفات ايػدعب ١ٝيعد٬د أطفداشلِ
املعاقني ْ ،عساً يعسٚفِٗ املادَ ٖٛٚ ، ١ٜا ٜػرل إىل إٔ َا ٜكسن َدٔ ًدف ايعٓٝد ١قدد
ؾد إىل ٖددرا ا٭َددس ٚ ،يعددٌ ٖددرا ٜتعًددل بددبعض ايثكافددات ايدديت تعتكددد يف ايع٬جددات
ٚايٛؾفات ايػعب َٔ ١ٝجاْب ٚاؿاي ١املاد ١ٜيٮضس َٔ ٠جاْب أخس .
ايعبدداز :)5(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددت ) ‚01( ٣ٛبددني اضددتحابات
عٓٝد دد ١ايدزاضد ددَ ١د ددٔ آبد دداٚ ٤أَٗد ددات ا٭طفد دداٍ املعد دداقني  ،ذٝد ددف بًغد ددت قُٝد دد ١ند ددا2
( )106‚145يددد ٣اٯب ددا )112‚040(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗ ددات ٚؼكك ددت ايعبدداز ٠ي ددد ٣نًت ددا
ايع ٓٝددتني ب دددزجتني ن ددبرلتني ( )3(ٚ، )2‚98ذ ٝددت أن ددد ( َ)%98‚2ددٔ اٯب ددا ٤ع دددّ
نفا ١ٜتػسٜعات املطاعدات املاد ١ٜ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني ٚ ،قد أند ذيو مجٝدع
ع ١ٓٝا٭َٗات بٓطب َٔٚ )% 100( ١دِ فدإٕ تًدو ا٫ضدتحاب ١ت٪ندد عددّ ٚجدٛد أٜد١
تػسٜعات يتكدَ ِٜطاعدات َاد ١ٜ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني ب  ٟؾٛز ٠ناْت.
ايعبددداز :)6(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا2
( )106‚145ي ددد ٣اٯب ددا )112‚040(ٚ ٤ي ددد ٣ا٭َٗ ددات  ُٖٚددا دايت ددإ إذؿ دداًٝ٥ا نُ ددا
ؼككت ايعباز ٠بدزجتني نبرلتني ( )2‚98يد ٣اٯبا )3‚0(ٚ ٤يد ٣ا٭َٗات  ،ذٝف
عدل (َ )% 98‚2دٔ اٯبدا ٤عدٔ اعتكدادِٖ بعددّ ٚجدٛد َؿدادز فًٜٝٛد ١يددلاَخ زعاٜد١
أضس ا٭طفاٍ املعداقني ٚ ،قدد أنددت مجٝدع ا٭َٗدات ذيدو بٓطدبَٚ )%100( ١دٔ دِ
فإٕ تًو ا٫ضتحاب ١ت٪ندد باٱقداف ١إىل ايعبداز ٠ايطدابك ١عًد ٢غٝدان أ ٟضٝاضد١
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ؽطٝطٝدد ١ؼتدد ٟٛعًدد ٢بددساَخ ٚشلددا َٝصاْٝددات قدددد ٠يتُٜٛددٌ بددساَخ زعاٜدد ١أضددس
املعاقني .
ايعبددداز :)7( ٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا2
( )79‚885يد ٣اٯبدا )89‚746(ٚ ، ٤يدد ٣ا٭َٗدات ٚؼككدت ايعبداز ٠بددزجيت ؼكدل
نددبرلتني يددد ٣نًتددا ايعٓٝددتني ( )2‚89يددد ٣اٯبددا )2‚92(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات  ،ذٝددف
أنددد (َ )%89‚3ددٔ اٯبدداَ )%92‚9(ٚ ٤ددٔ ا٭َٗددات عًدد ٢إٔ تهًفدد ١ا٭دٜٚدد ١اي٬شَدد١
يع٬د أطفاشلِ املعاقني  ٫تتٓاضب َع ذايتِٗ املاد. ١ٜ
ايعبددداز :)8(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١اٯباٚ ٤ا٭َٗات عًدٖ ٢در ٙايعبداز ، ٠ذٝدف بًغدت قُٝد١
نددا )112‚040( 2يددد ٣اٯبددا )112‚040(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات  ٚ ،ؼككددت ايعبدداز ٠يددد٣
نًتددا ايعٓٝددتني بدزجدد ١نددبرل، )3‚0( ٠ذٝددف أندددت ايعٓٝدد ١مجٝعٗددا َددٔ اٯبددا٤
ٚا٭َٗددات عًدد ٢زٜ٩ددتِٗ يف إٔ ٖٓدداى قؿددٛزًا يف املطدداعدات اؿهَٝٛدد ١املادٜدد ١٭ضددس
املعاقني .
ايعبددداز :)9(٠تٛج ددد ف ددسٚم ذات د٫ي دد ١إذؿ ددا ١ٝ٥عٓ ددد َط ددتَ ٣ٛعٓ ٜٛدد ) ‚01( ١ب ددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١اٯباٚ ٤ا٭َٗات عًدٖ ٢در ٙايعبداز ، ٠ذٝدف بًغدت قُٝد١
ندا )75‚276( 2يدد ٣اٯبددا )65‚844(ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ٚ ،ؼككددت ايعبداز ٠بدددزجتني
نبرلتني يد ٣نًتا ايعٓٝتني ( )2‚8(ٚ ، )2‚87عً ٢ايتٛاي، ٞذٝدف أندد ( )%87‚5
َددٔ اٯبددا ٤اعتكددادِٖ بد ٕ املطدداعدات املادٜددَ ١ددٔ خددازد ا٭ضددس قدد ، ١ًٝ٦نُددا أنددد
ذيو اٜكًا ( َٔ )%83‚9ا٭َٗات .
ايعبدداز :)10(٠تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد ١إذؿددا ١ٝ٥عٓددد َطددتَ ٣ٛعٜٓٛدد ) ‚01( ١بددني
اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض َٔ ١آباٚ ٤أَٗات ا٭طفاٍ املعاقني  ،ذٝف بًغت ق ١ُٝنا2
( )27‚688يددد ٣اٯبددا )11‚289(ٚ ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٚ،ؼككددت ايعبدداز ٠بدددزجيت ؼكددل
ن ددبرلتني ي ددد ٣نًت ددا ايع ٓٝددتني ( )2‚4(ٚ،)2‚53ذ ٝددف زأ َ )%66‚1( ٣ددٔ اٯب ددا ٤إٔ
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َطاُٖ ١اؾُعٝات اـرل ١ٜيٮضس يف عًُٝات ايع٬د ٚايت ٖ ٌٝ٭طفاشلِ املعداقني
قعٝفٚ ،١قدد أٜدد ذيدو (َ )% 53‚6دٔ عٓٝد ١ا٭َٗدات  ،ا٭َدس ايدرٜ ٟػدرل إىل قؿدٛز
دٚز اؾُع ٝددات اـرل ٜددَٓٚ ١عُ ددات احلتُ ددع امل دددْ ٞايعاًَ دد ١يف ف ددا٫ت ايسعا ٜدد١
ا٫جتُاع ١ٝيف تكد ِٜاملطاعد ٠اي٬شَ ١٭ضدس ا٭طفداٍ املعداقني َدٔ ذٝدف عًُٝدات
اي ع دد٬د ٚايت ٖٝد ددٌ يًتدفٝد ددف َ ددٔ ذد ددد ٠ايؿد ددعٛبات ٚاملػ دده٬ت ايد دديت تد دد٪زم ٖد ددرٙ
ا٭ضددس.بايسغِ َددٔ قٝدداّ ٖددر ٙاملٓعُددات بتكددد ِٜخدددَات زعاٜددٚ ١اقددر ١يًُعدداقني
أْفطِٗ عً ٢اخت٬ف ف٦اتِٗ  ،إ ٫إٔ اٖ٫تُاّ با٭ضس أْفطِٗ َدا شاٍ قدٌ قؿدٛز
ٚاقح .
 -4ؼًٚ ٌٝتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع ١ٓٝايدزاض ١ػا ٙاذتٝاجات أضس
ا٭طفاٍ املعاقني :
ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ َٔ خ ٍ٬اؾد ٍٚايتاي-:ٞ
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جدول رقم (  ) 14يىضح احعًاجا أسر األطفال املعاقني
(آباء  -أهاا ) هن وجاة نظر عًنة الدراسة ( ن = ) 112
ى

%

ايذلتٝب

ا٫ذتٝاد

ّ
1

تٓع ِٝبساَخ ٚأْػط ١تسف ١ٝٗٝيٮضس ٚأطفاشلِ

81

72.3

7

2

تغٝرل ْعس ٠احلتُع ٭ضس ٠املعام

57

50.9

110

3

املطاْد ٠ا٫جتُاع ١ٝيٮضس َٔ خ ٍ٬اؾٗات اؿه ١َٝٛا٭ًٖ١ٝ

39

34.8

14

4

ايدعِ املاد َٔ ٟقبٌ اؿهٚ ١َٛاؾُعٝات اـرل١ٜ

98

87.5

2

5

املطاُٖ ١يف تعً ِٝا٭طفاٍ تعً ِٝجٝد ىفف َٔ ا٭عبا ٤املاد ١ٜعٔ ا٭ضس

89

79.5

24

6

تٛفرل ايع٬د ٚا٭د ١ٜٚاي٬شََ ١طاَُٖ ١ع أضس ا٭طفاٍ

97

86.6

3

7

تٛفرل فسف عُدٌ بعدد تعًدٚ ِٝت ٖٝدٌ ا٭طفداٍ مبدا ىفدف َدٔ ا٭عبدا ٤املادٜد ١عدٔ

60

53.6

29

8

ايت ٖ ٌٝاملٗ يٮطفاٍ ٚاملعاقني يترطني تهٝفِٗ َع أضسِٖ ٚانٝطني بِٗ

40

35.7

13

9

ؼطني ايٛقع املعٝػ ٞيٮضس

56

50.0

11

 10تٛفرل فسف عٌُ ٭ذد أٚيٝا ٤ا٭َٛز يتٛفرل َتطًبات ايطفٌ املعام

45

40.2

12

 11تٛفرل َسانص َتدؿؿٚ ١فكاً يٓ ٛاٱعاق ١يتكد ِٜايسعا ١ٜاملٓاضب١

60

53.6

ّ9

 12اٖ٫تُاّ ظُٝع اٱعاقات أٜا نإ ْٛعٗا ٚغدتٗا

28

25.0

16

 13ت ٖٚ ٌٝتدزٜب ايكاُ٥ني عً ٢زعاٚ ١ٜتعً ِٝاملعاقني

89

79.5

ّ4

 14تٛعٚ ١ٝتثكٝف ا٭ضس بهٝف ١ٝايتعاٌَ َع ايطفٌ املعام

84

75.0

6

 15تٛفرل اٱَهاْٝات ايؿر ١ٝغرل املتٛفس٠

86

76.8

5

 16ايسعا ١ٜايهاًَ ١يٮضس َٔ قبٌ ايدٚي١

80

71.4

8

 17شٜادَ ٠سانص ايع٬د ايطبٝع ٞعًَ ٢طت ٣ٛانافعات

36

32.1

15

 18شٜاد ٠اٖ٫تُاّ مبػه٬ت أضس املعاقني

99

88.4

1

 19تٛع ١ٝاحلتُع بهٝف ١ٝايتعاٌَ َع املعاقني ٚأضسِٖ

57

50.9

ّ9

ا٭ضس

بايٓعس يًحد ٍٚايطابل ٜتكح َا -:ًٜٞ
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جددا٤ت ايعبدداز )18( ٠يف ايذلتٝددب ا٭٫ ٍٚذتٝاجددات أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني َددٔ
ٚجٗ ددْ ١ع ددسِٖ  ،ذ ٝددف زأ َ )%88‚4( ٟددٔ إمج دداي ٞايع ٓٝدد ١ق ددسٚز ٠ش ٜدداد ٠اٖ٫تُ دداّ
مبػه٬ت أضس املعاقني َٚطاعدتِٗ عً ٢ػاٚشٖا أ ٚايتدفٝف َٓٗا.
ٚجددا٤ت ايعبدداز )4( ٠يف ايذلتٝددب ايثدداْ ٞذٝددف عدددل (َ )%87‚5ددٔ إمجدداي ٞعٓٝدد١
ايدزاضدد ١عددٔ اذتٝدداجِٗ يًدددعِ املددادَ ٟددٔ قبددٌ نددٌ َددٔ اؿهَٛددٚ ١اؾُعٝددات
اـرل ،١ٜعً ٢اعتباز إٔ ٖرا ايدٚز قدٚد جداً نُا ٚقح َٔ خ ٍ٬اضدتحاباتِٗ
عً دد ٢املػ دده٬ت ا٫قتؿ ددادٚ ١ٜج ددا٤ت ايعب دداز )6( ٠يف ايذلت ٝددب ايثاي ددف ،ذ ٝددف زأ٣
( َٔ )%86‚6إمجاي ٞع ١ٓٝايدزاض ١قسٚز ٠تٛفرل ايع٬د ٚا٭د ١ٜٚاي٬شََ ١طداُٖ١
َدع أضدس ا٭طفداٍ املعداقني ٖٚ ،د ٛأَدس ٜدثرل قكد ١ٝايعد٬د ٚايت ٖٝدٌ ٚتدٛفرل ا٭دٜٚدد١
نُتطًدب ٖداّ ٭ضدس ا٭طفداٍ املعدداقني يف زعاٜد ١أبٓدا ِٗ٥ؾدرٝا ٚؽفٝدف ايعددب٤
عِٓٗ .
ٚجا٤ت ايعبازتإ( )13(ٚ )5يف ايذلتٝب ايسابع َػذلى ذٝف أند (َ )%79‚5دٔ
إمجدداي ٞعٓٝدد ١ايدزاضدد ١يف ايعبددازتني قددسٚز ٠املطدداُٖ ١يف تعًدد ِٝا٭طفدداٍ املعدداقني
تعًُٝاً جٝداً  ،ت ٖٚ ٌٝتدزٜب ايكاُ٥ني عً ٢زعاٚ ١ٜت ٖٚ ٌٝتعًدٖ ِٝد ٤٫٪ا٭طفداٍ
ٚذي ددو اْط٬ق ددا مم ددا ٜٛاجٗ ْٛدد٘ َ ددٔ ؾ ددعٛبات يف ٖ ددرا ا٭َ ددس خاؾ دد ١يف َسان ددص
ايسعا. ١ٜ
ٚج ددا٤ت ايعب دداز )15( ٠يف ايذلت ٝددب اـ دداَظ  ،ذ ٝددف زأ َ )%76‚8( ٟددٔ إمج ددايٞ
ع ١ٓٝايدزاض ١قسٚز ٠تٛفرل اٱَهاْٝدات ايؿدر ١ٝغدرل املتدٛفس ٠نُتطًدب ٖداّ َدٔ
ٚجٗد ددْ ١عد ددس عٓٝد دد ١ايدزاضد دد ١عًد دد ٢اعتبد دداز إٔ ا٫ذتٝاجد ددات ايؿد ددرَ ١ٝد ددٔ أٖد ددِ
ا٫ذتٝاجات يف زعا ١ٜاملعاقني .
ٚجددا٤ت ايعبدداز )14( ٠يف ايذلتٝددب ايطددادع  ،ذٝددف أبدددَ )%75‚0( ٣ددٔ إمجددايٞ
ع ١ٓٝايدزاض ١زغبتِٗ يف ايتٛعٚ ١ٝايتثكٝف بهٝف ١ٝايتعاٌَ َع ايطفٌ املعام ٖٛٚ
َددا ٜددثرل َػددهً ١ايكؿددٛز يف ايددٛع ٞيددد ٣ا٭ضددس يف نٝفٝدد ١ايتعاَددٌ َددع أبٓدداِٗ٥
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املعدداقني َددع فٗددِ ـؿ ددا٥ـ ٖدد ٤٫٪ا٭طفدداٍ َ ددٔ ايٓاذٝدد ١اؾطددُٚ ١ٝايٓفط دد١ٝ
ٚايعكًٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝأْطب طسم ايتعاٌَ َعِٗ .
ٚجددا٤ت ايعبدداز )1(٠يف ايذلتٝددب ايطددابع ،ذٝددف عدددل (َ )%72‚3ددٔ إمجدداي ٞعٓٝدد١
اي دزاضدد ١عددٔ اذتٝاجدداتِٗ إىل تٓعدد ِٝبددساَخ ٚأْػددط ١تسفٝٗٝددٖٚ ، ١دد ٛأَددس وتددٌ
أُٖ ١ٝشلر ٙا٭ضس تًو اييت عاْت ٚتعداَْ ٞدٔ ظدسٚف ؾدعبَٓ ١در فد ٤ٞطفًدٗا
املعام  ،جعًتٗا يف اذتٝاد يبعض ايدلاَخ ايتٛعٚ ١ٜٛايذلف ١ٝٗٝايديت ؼفدف عٓٗدا
بعض َٔ ا٭عباٚ ٤ايكغٛط ايٓفط.١ٝ
ٚقد جا٤ت بك ١ٝا٫ذتٝاجات عً ٢ايذلتٝب ايتاي :ٞقسٚز ٠ايسعا ١ٜايهاًََ ١دٔ
اي ددد ٍٚباعتبازٖ ددا املط ددٛ٦ي ١ع ددٔ أفسادٖ ددا  ،ت ددٛفرل َسان ددص َتدؿؿ ددٚ ١فكد دًا يٓ ددٛ
اٱعاق ١يتكد ِٜايسعا ١ٜاملٓاضب ، ١تٛفرل فسف عُدٌ يًُعداقني بعدد تعًدٚ ِٝت ٖٝدٌ
ا٭طفدداٍ يكددُإ ذٝددا ٠نسلدد ١شلددِ  ،تغددٝرل ْعددس ٠احلتُددع ٭ضددس ٠املعددام يتهددٕٛ
ْعس ٠طبٝعَ ١ٝثدٌ ا٭ضدس ايطد ١ٜٛخايٝدَ٘ ،دٔ ايفكد ٍٛأ ٚايطددس ١ٜأ ٚغرلٖدا َدٔ
ايٓعددسات غددرل ايطبٝعٝدد ، ١ؼطددني املطددت ٣ٛاملعٝػدد ٞيتًددو ا٭ضددس  ،تددٛفرل فددسف
عُددٌ ٭ذددد أٚيٝددا ٤ا٭َددٛز يتددٛفرل َتطًبددات زعاٜدد ١ايطفددٌ املعددام  ،ايت ٖٝددٌ املٗد
يٮطف دداٍ املع دداقني  ،املط دداْد ٠ا٫جتُاعٝدد َ ١ددٔ ا٭ْط ددام انٝط دد ، ١ش ٜددادَ ٠سان ددص
ايع دد٬د ايطبٝع دد ٞعً ددَ ٢ط ددت ٣ٛانافع ددات  ،ددِ ج ددا٤ت ايعب دداز )12( ٠يف املستب دد١
ا٭خرل ٖٞٚ ٠قسٚز ٠اٖ٫تُاّ ظُٝع اٱعاقات يف عًُٝد ١ايسعاٜد ١أٜداً ندإ ْٛعٗدا
ٚغدددتٗا ٚ ،عًٝدد٘ فددإٕ نددٌ ٖددر ٙا٫ذتٝاجددات َددٔ ٚجٗددْ ١عددس عٓٝدد ١ايدزاضدد ١فثددٌ
َتطًبات ًَر ١زغِ تفاٚتٗا ايٓط يهفاي ١ؼكٝل أقؿ ٢قدز ممهٔ َٔ ايسعاٜد١
ايٓفط ددٚ ١ٝا٫جتُاع ٝددٚ ١ا٫قتؿ دداد ١ٜيتً ددو ا٭ض ددس  ،مب ددا هعً ددٗا أق ددسن إىل ذ ددد
نبرل يف ذٝاتٗا ايطبٝع َٔ ١ٝا٭ضس ايعاد ١ٜاـاي َٔ ١ٝاٱعاق. ١
 -5ؼًَٓ ٌٝاقػْ ١تا٥خ ايدزاض ١بؿٛز ٠فًُ: ١
ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ َٔ خ ٍ٬اؾد ٍٚايتاي-:ٞ
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جدول رقم (  ) 15يىضح جميىع الدرجا واملعىسط الىزنٌ والنسبة املئىية جمليىع اسعجابا
عًنة الدراسة جتاه هشكال أسر األطفال املعاقني
املػه٬ت

املتٛض ايٛشْٞ

فُ ٛايدزجات

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

آبا٤

أَٗات

آبا٤

أَٗات

آبا٤

أَٗات

املػه٬ت ايٓفط١ٝ

2075

1992

37.2

35.7

72.9

70.0

املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ

2169

2180

38.8

38.9

71.9

72.0

املػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ

1438

1456

25.7

26.0

85.7

86.7

ٜتك ددح َ ددٔ اؾ ددد ٍٚايط ددابل إٔ أض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني ٜٛاجٗ ددَ ٕٛػ دده٬ت
كتًفددٖٚ ١دد ٞعًدد ٢ايذلتٝددب  :املػدده٬ت ا٫قتؿدداد، ١ٜاملػدده٬ت ا٫جتُاعٝدد ، ١ددِ
املػه٬ت ايٓفطٚ ١ٝمل ٜتكح ٚجٛد فسٚم ٚاقر ١بني عٓٝد ١اٯبداٚ ٤عٓٝد ١ا٭َٗدات
يف اضتحاباتِٗ ػا ٙتًدو املػده٬ت  ،فكدد أظٗدست تًدو ايٓتدا٥خ ٚجدٛد َػده٬ت
اقتؿدادٚ ١ٜاقدرٚ ١ؾدًت إىل ( )%86.7يدد ٣عٓٝد ١ايدزاضدَ ١دٔ آبدا ٤أضدس ا٭طفداٍ
املعاقني  )%85.7 (ٚيد ٣ا٭َٗات ذٝف فثًت أِٖ َعاٖس تًو املػه٬ت ٚأضبابٗا
يف عدّ نفاٜد ١ايددخٌ – ايتهًفد ١املادٜد ١ايصا٥دد ٠يسعاٜد ١ايطفدٌ املعدام مبدا ٜفدٛم
إَهاْٝات ا٭ضس ،٠ايكؿٛز ايٛاقدح يف املطداعدات اؿهَٝٛد ١املادٜد ١٭ضدس املعداقني ،
ٚقؿٛز ايتػسٜعات املستبط ١بريو  ،عدّ ٚجٛد َؿدادز يتُٜٛدٌ بدساَخ زعاٜد ١أضدس
املعاقني َ ،ػهً ١تهًفْٚ ١كـ ا٭د ١ٜٚاي٬شَ ١يًسعا ١ٜايؿر ١ٝيًُعاقني  ،قعف
املط دداعدات املاد ٜدد َ ١ددٔ خ ددازد ا٭ض ددس ، ٠باٱق دداف ١إىل ق ددعف َط دداُٖ ١اؾُع ٝددات
اـرل ١ٜيٮضس يف عًُٝات ايع٬د ٚايت ٖ ِ ،ٌٝازتباط نٌ ٖر ٙا٭ضدبان بكدعف
ٚقدٚد ١ٜدخٌ َععِ ا٭ضس يف ق ٤ٛاؿاج ١املاد ١ٜاملتصاٜد ٠اييت طدسأت ْتٝحد١
حل ٤ٞايطفٌ املعام ذا ا٫ذتٝاجات ايصا٥د ٠بؿٛزَ ٠كطسد ٠عٔ ايطفٌ ايعاد.ٟ
ٚتتفل تًو ايٓتا٥خ َدع ْتدا٥خ دزاضد ( ١غداد ٠ذٓفد ) ّ2001 ٞايديت أنددت إٔ
قعف املطت ٣ٛا٫قتؿاد ٟيٮضس ٠املؿاذب ٱعاق ١أذد أطفاشلدا ٜكدعف قددزتٗا
عًدد ٢اغددبا اذتٝاجاتٗددا ا٭ضاضدد ١ٝأ ٚؼكٝددل ايسعاٜدد ١اي٬شَدد ١يًُعددام َددٔ ذٝددف
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اؿؿ ٍٛعً ٢أضدايٝب ايعد٬د ٚايتددزٜب ٚايت ٖٝدٌ املٓاضدبٚ ، ١ندرا شٜداز ٠ا٭طبدا٤
املتدؿؿددني  ،نُددا تتفددل أٜك داً َددع ْتددا٥خ دزاضددَ( ١بددازى ٚآخددس )ّ2001 ٕٚايدديت
أندت إٔ اؿاي ١ا٫قتؿاد ١ٜايكدعٝف ١يٮضدس ايفكدرل ٠تؿدبِٗ بدايتٛتس ٚػعًدِٗ
عسق ١يٲؾاب ١با٭َساض ايٓفطْ ١ٝتٝح ١يٮعبا ٤املاد ١ٜاملتؿً ١بايسعا. ١ٜ
نُددا جددا٤ت املػدده٬ت ا٫جتُاعٝدد ١يف املستبدد ١ايثاْٝدد ١بٓطددب )%71‚9( ١يددد٣
اٯب ددا )%72‚0(ٚ ٤ي ددد ٣ا٭َٗ ددات ٚ ،فثً ددت أٖ ددِ َع دداٖس تً ددو املػ دده٬ت يف ع دددّ
اٖتُاّ أ ٟجٗ ١ذه ١َٝٛأ ٚأًٖ ١ٝبتدٛفرل بدساَخ تسفٝٗٝد ١٭ضدس ا٭طفداٍ املعداقني ،
عدّ تدٛافس ندٛادز َتدؿؿد ١يف َطداعد ٠أضدس ا٭طفداٍ املعداقني َٛ ،اجٗد ١ا٭ضدس
يؿددعٛبات يف تعًدد ِٝأطفدداشلِ املعدداقني ٚ،جددٛد ؾددعٛب ١يف ايتفاعددٌ ا٫جتُدداعَ ٞددع
ايطفددٌ املعددام  ،عدددّ تكدددٜس انددٝطني يعددسٚف أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني َ ،ػدده٬ت
اـ٬فددات ايصٚجٝددٚ ١تعاضددتٗا يف بعددض ا٭ذٝددإ باٱقدداف ١إىل تكًددـ ايع٬قددات
ا٫جتُاعٝددْ ١تٝحدد ١يتحٓددب املٓاضددبات ا٫جتُاعٝددٚ ١ايتحُعددات ايعاًٝ٥ددٚ،١غرلٖا
َٔ املػه٬ت ا٫جتُاع ١ٝاييت طايت َععِ ا٭ْطام يف ايب ١٦ٝا٫جتُاعٝد ١٭ضدس٠
املع ددام ض ددٛا ٤ناْ ددت داخً ٝدد ١أ ٚخازج ٝددٚ ١ن ددرا َػ دده٬ت اـ دددَاتٚ ،إ ناْ ددت
ايعب دداز )2( ٠يف املػ دده٬ت ا٫جتُاع ٝدد ١ق ددد أٚق ددرت تبآٜد دًا ب ددني اض ددتحابات ع ٓٝدد١
ايدزاض د دد ١ػاٖٗ د ددا ذ ٝد ددف زأ َ )%33‚9 ( ٣د ددٔ اٯب د ددا َ )%26‚8 ( ٚ ٤د ددٔ ا٭َٗ د ددات إٔ
ايع٬قات داخٌ ا٭ضس ٠تغرلت بؿٛز ٠ضًب ١ٝبُٓٝا زفض ذيو (  َٔ )%30‚4اٯبدا٤
 َٔ )%41‚1 ( ٚ ،ا٭َٗات .
ٚتتفل ْتا٥خ ٖرا ايبعد فُٝا ٜستب ببعض خدَات ايسعا ١ٜا٫جتُاع ١ٝ٭ضدس
املعد دداقني ٚقؿد ددٛز ضٝاضد ددات ايسعاٜد دد ١احلتُعٝد ددٚ ١اؿهَٝٛد ددَ ١د ددع ْتد ددا٥خ دزاضد دد١
(اؿدٜدددٚ ، ّ1996 ٣اّ ْبددتٜٚ ، 1997ددٛدا ٚ ، ّ2002غددحا ايدددٚ ، 2006ّ ٜٔدزاضدد١
ضددُٓٝٝا & أْطتاضددٝا ، )ّ2007نُددا تتفددل أٜكدًا فُٝددا ٜددستب باػاٖددات احلتُددع
املتحاًٖٚ ١ايطًب ١ٝيف بعض ا٭ذٝإ َع ْتا٥خ دزاض( ١اؿدٜددٚ ٣آخدس، ّ1996 ٕٚ
ٜٛ ٚدا .)ّ2002
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أَا فُٝا ٜستب بايع٬قات ا٫جتُاعٝد ١ايداخًٝد ١بدني أفدساد ا٭ضدس ٠فدإٕ إعاقد١
أذددد ا٭بٓددا ٤تددذلى أ ددازًا ضددًب ١ٝيددد ٣بعددض ا٭ضددس ٚفك داً يٓتددا٥خ ايدزاضدد ١اؿايٝدد١
بٓطب ) %33‚9( ١يدد ٣اٯبدا )%26‚8 ( ٚ ٤يدد ٣ا٭َٗدات ٜٚ ،كداف إيٗٝدا تغرلٖدا إىل
ذدددَا بٓطددب )%35‚7 ( ١يددد ٣اٯبددا )%32‚1 ( ٚ ، ٤يددد ٣ا٭َٗددات ٖٚ ،ددْ ٢تددا٥خ تتفددل
َع ْتا٥خ دزاض ١اؿدٜد ّ1996 ٣ايت ٢أند  َٔ % 50عٓٝتٗدا َدٔ اٯبداٚ ٤ا٭َٗدات
عً ٢إٔ اٱعاق ١تدذلى آ دازاً َتفاٚتد ١عًد ٢مجٝدع أفدساد ا٭ضدسَ ٠دٔ ذٝدف ايع٬قدات
بني ا٫خٚ ٠ٛايتعاٜؼ َع اٱعاقٚ ١ايع٬قات ا٫جتُاع.١ٝ
ٚإٕ نددإ ٖددرا  ٫لٓددع َددٔ إٔ ْطددب ١يٝطددت بايكًًٝدد ١تؿددٌ إىل (  )% 30‚4يددد٣
اٯبا )41‚1( ٤يد ٣ا٭َٗات قد أندت عدّ تغرل ٖر ٙايع٬قات بؿٛز ٠ضًبٖ ٚ ١ٝدٛ
َددا ٜتفددل َددع ْتددا٥خ بعددض ايدزاضددات (عبددد ايددسذٚ – ّ1980 ِٝجافادٜددإ )ّ2011
ٚايتدد ٢أندددت يف ْتا٥حٗددا عًدد ٢إٔ ايتُاضددو ا٭ضددسٚ ٣ايع٬قددات ايداخًٝدد ١تكدد٣ٛ
بعد ددد فد دد ٧ايطفد ددٌ املعد ددام ٚ ،إٕ ند ددإ ٖد ددرا ٜد ددستب غؿد ددا٥ـ َادٜد ددٚ ١دٜٝٓد دد١
ٚاجتُاعٝدد ١أخددس ٣تٗٝددٚ ٧تطدداعد ا٭ضددس ٠عًدد ٢ؼكٝددل ٖددرا ايتُاضددو ٚايتعاَددٌ
اٱهاب ٞبني أعكاٗ٥ا .
ٚجد ددا٤ت املػد دده٬ت ايٓفطد دد ١ٝيف املستبد دد ١ا٭خد ددرل ٠بٓطد ددب )%72‚9( ١يد ددد ٣اٯبد ددا٤
 )%70‚0(ٚيددد ٣ا٭َٗددات ٚ ،فثًددت أٖددِ َعدداٖس تًددو املػدده٬ت يف ايػددعٛز بددايكًل
عًَ ٢طتكبٌ ايطفدٌ املعدام  ،ايػدعٛز باـحدٌ عٓدد َؿداذب ١ايطفدٌ يف َٓاضدب١
اجتُاعٝددْٛ ، ١بددات ايػددعٛز بدداؿصٕ َٓددر ٚجددٛد ايطفددٌ املعددام تفكدد ٌٝعدددّ خدسٚد
ايطفٌ يف نثرل َدٔ املٓاضدبات ا٫جتُاعٝد ، ١ايػدعٛز بداـٛف عًد ٢ذٝدا ٠ايطفدٌ،
ايسغبد ١يف عددّ َعسفد ١ايٓداع بٛجدٛد طفددٌ َعدام داخدٌ ا٭ضدس ، ٠ايػدعٛز بايكددٝل
َددٔ اؿددني يٮخددس  ،باٱقدداف ١إىل بعددض َػدداعس ايغكددب ايدديت تعددذل ٟا٭ضددس ٠بعددد
ف دد ٤ٞايطف ددٌ املع ددام ٚ ،اٱذب دداط ٚ ،ايػ ددعٛز باي ددرْب ٚ ،ايسغب دد ١يف ا٫بتع دداد ع ددٔ
اٯخسٚ ،ٜٔنًٗا َعاٖس ملػه٬ت ْفط ١ٝتؿاذب أضس ا٭طفداٍ املعداقنيَٚ ،دٔ دِ
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تدد ٪س بؿددٛز ٠ضددًب ١ٝعًدد ٢أدا ٤ا٭ضددس ٠يٛظا٥فٗددا ٚأدٚازٖددا ذٝدداٍ أْطدداقٗا مبددا فٗٝددا
ايطفٌ املعام .
ٚتتفددل تًددو ايٓتددا٥خ َددع ْتٝحدد ١دزاضددَ( ١بددازى ٚآخددس )ّ2000 ٕٚايتدد ٢أضددفست
عٔ إٔ أَٗات ا٭طفداٍ املعداقني َعسقدات يٲؾداب ١بدا٭َساض ايٓفطد ١ٝخاؾد ١يف
املٓاطل ايسٜفٚ ١ٝايفكرلْ ٠تٝح ١يًُػده٬ت ايطدًٛن ١ٝيٮطفداٍ املعداقني ٚأعبدا٤
ايسعا، ١ٜنُا تتفل َدع ْتدا٥خ دزاضد( ١أضدُٝٓٝا ٚأْطتاضدٝا  )ّ2007ايتد ٢أٚقدرت
إٔ ا٭ضس ذ ٣ٚا٭طفاٍ املعاقني تٛاج٘ قغٛطًا ْفطَٚ ١ٝعاٖس َٔ ايكًل ٚايغكب
خاؾد ١بطدبب عدددّ ٚجدٛد ايدددعِ َدٔ املٓعُددات اؿهَٝٛدٚ ١ا٭ًٖٝددٚ ، ١تتفدل أٜكدًا
َع ْتا٥خ دزاض( ١ايػساح  )ّ2007ايت ٢أندت إٔ أضس ا٭طفداٍ املعداقني ايديت يدٝظ
يدٜٗا َدزنات إهاب ١ٝػا ٙاٱعاق ١تتطِ بً ّٛايرات عٔ غرلٖا َٔ ا٭ضدس ايتد٢
يدٜٗا َدزنات إهاب. ١ٝ
ٚيف ق دد ٤ٛتً ددو املػ دده٬ت اي دديت تٛاج دد٘ أض ددس ا٭طف دداٍ املع دداقني فك ددد ج ددا٤ت
اضددتحابات عٓٝدد ١ايدزاضددَ ١ددٔ تًددو ا٭ضددس ػددا ٙاذتٝاجدداتِٗ يتعدددل عددٔ أذطدداع
عُٝل بتًو املػه٬ت ٚبايتاي ٞجا٤ت ا٫ذتٝاجات يتعددل عدٔ َعاؾدَ ١دٔ ٚجٗد١
ْعسِٖ يبعض َٔ تًو املػه٬ت ٚ ،عً ٘ٝفكد فثًت أِٖ ا٫ذتٝاجات َٔ ٚجٗد١
ْعسِٖ يف قسٚز ٠شٜاد ٠اٖ٫تُاّ مبػه٬ت أضس املعاقني َٚطاعدتِٗ عً ٢ػاٚشٖا
ٚايتدفٝف َٓٗا ،ا٫ذتٝداد يًددعِ املدادَ ٟدٔ قبدٌ ندٌ َدٔ اؿهَٛدٚ ١اؾُعٝدات
اـرلٜدد ، ١قددسٚز ٠تددٛفرل ايعدد٬د ٚا٭دٜٚدد ١اي٬شَدد ١٭طفدداٍ تًددو ا٭ضددس ، ٠ت ٖٝددٌ
ٚتدزٜب ايكاُ٥ني عً ٢زعاٜدٚ ١تعًدٚ ِٝت ٖٝدٌ ا٭طفداٍ باعتبازٖدا إذدد ٣املػده٬ت
اي دديت تٛاج دد٘ ا٭ض ددس ،قد ددسٚز ٠ت ددٛفرل اٱَهاْ ٝددات ايطبٝد دد ١غ ددرل املت ددٛفس ،٠ايتٛعٝد دد١
ٚايتثكٝف بهٝف ١ٝايتعاٌَ َع ايطفٌ املعام ٚ ،تٛفرل بساَخ تسف ١ٝٗٝيٮضدس ،يف دِ
ايسعا ١ٜايهاًَ َٔ ١ايدٚي َٔ ١خ ٍ٬ضٝاضات ٚخط .
ٚيعددٌ تً ددو ايٓت ددا٥خ تتف ددل َ ددع دزاض ددَ( ١ب ددازى ٚآخ ددس )ّ2000 ٕٚاي دديت أن دددت
اذتٝاد أَٗات املعاقني إىل تكدَ ِٜطداعدات َٚػدٛز ٠بػد ٕ ايتعاَدٌ َدع املػده٬ت
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ايطددًٛن ١ٝا٭نثددس غددٛٝعًا يددد ٣ا٭طفدداٍ املعدداقني مبددا ٜطدداعد يف ايتدفٝددف َددٔ
ذحِ ايكغٛط عً ٢ا٭َٗدات ٚ ،دزاضدٜ( ١دٛداً  )ّ2002ايتد ٢دعدت إىل قدسٚزٚ ٠قدع
ضٝاض ددَ ١عاؾ ددس ٠يف ف دداٍ اٱعاق دد ١بٗ دددف ؼد ٜددد َ ددا ه ددب ايك ٝدداّ ب دد٘ ي ددتُهني
املعاقني ٚأضسِٖ َٔ ايعٝؼ بطسٜكَ ١طتكًٚ ١طبٝعَ ٖٛٚ ، ١ٝدا ٜتٛافدل أٜكدًا َدع
َا دعت إىل دزاض ١زاٖدٚ ٢آخدس )ّ2004( ٕٚايتد ٢أنددت عًد ٢أُٖٝد ١تٛجٝد٘ بدساَخ
٭ضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني يف ضددٝام َتعدددد ايتدؿؿددات ٚايتٓطددٝل بددني اـدددَات
ايؿددرٚ ١ٝايتعًُٝٝددٚ ١ا٫جتُاعٝددٚ ١املادٜددَ ١ددٔ خددَ ٍ٬سانددص َتدؿؿدد ١تًبدد٢
اذتٝاجدات تًدو ا٭ضدس ٚ ،دزاضد( ١غدحا ايدد )ّ2006 ٜٔايديت غدددت عًد ٢ؼكٝددل
ايػُٛيٚ ١ٝايتهاٌَ يف ايدلاَخ ٚاـدَات املٛجٗ ١يًُعاقني ٚأضسِٖ .
تاضعًا َ :كذلذات ايدزاض ١ف ٢ق ٤ٛايٓتا٥خ املطتدًؿ: ١
ايٓتا٥خ

جٗ ١ايتٓفٝر

املكذلح

أ : ً٫ٚاملػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ
تٛفرل فسف عٌُ ٭عكا ٤أضس

-

ٚشاز ٠ايك ٣ٛايعاًَ – ١بعض

-

عدّ نفا ١ٜدخٌ نثرل َٔ أضس

املعام يسفع َطت ٣ٛدخٌ تًو

َؿاْع ٚغسنات ايكطا

املعاقني

ا٭ضس

اـاف – بعض َٓعُات
احلتُع املدْٞ

إعفا ٤املعاقني ٚأضسِٖ َٔ

-

تهًف ١ايسعا ١ٜايطبٚ ١ٝايت ٌٖٝ

ايتهًف ١املاد ١ٜيسعا ١ٜايطفٌ

ف ٢املطتػفٝات َٚسانص ايع٬د

املعام ٚاييت تفٛم إَهاْٝات ا٭ضس
ٚتطبب أشَات ٚقغٛط َطتُس٠
قؿٛز املطاعدات أ ٚايدعِ املادٟ

-

َٔ قبٌ اؿه ١َٛ٭ضس املعاقني

-

ٚايت ٖ ٌٝأ ٚايتدفٝض مبا

املطتػفٝات اؿه، ١َٝٛ

ٜتٓاضب َع اؿاي ١ا٫قتؿاد١ٜ

ٚاملطتػفٝات ا٭ًٖ١ٝ

يٮضس٠

ٚشاز ٠ايػ ٕٛ٦ا٫جتُاع ١ٝبايدٚي١

-

ؾسف َعْٛات غٗس ١ٜقدد٠

-

ٚشاز ٠ايؿر َٔ ، ١خٍ٬

– ايطًطات ايتٓفٝر ١ٜبايدٚي١

٭ضس ٠نٌ َعام ٚفكا يٓٛ
ٚغد ٠اٱعاق ١بعد تكدٜسٖا
-

قؿٛز ايطٝاضات ٚايتػسٜعات
اـاؾ ١بهفايٚ ١زعا ١ٜأضس
املعاقني َادٜاً

-

إؾداز تػسٜعات زعاَ ١ٜتهاًَ١

 -اؾٗات ايتػسٜع ١ٝبايدٚي– ١

يًُعاقني ٚأضسِٖ ف ٢ق٤ٛ

ايطًطات ايتٓفٝر ١ٜبايدٚي١

اذتٝاجاتِٗ املتصاٜد ، ٠ؼ ٍٛإىل
قٛاْني تٓفرٖا أجٗص ٠ايدٚي١

عدّ ٚجٛد َؿادز يتُ ٌٜٛبساَخ

تٛفرل قسٚض َٝطس ٠يعٌُ َػسٚعات

زعا ١ٜأضس املعاقني

ؾغرلٜ ٠طتفٝد َٓٗا املعام ٚأضست٘
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ب يًدخٌ
ٚتٛفس َؿدزاً َٓاض ً
قعف َطاُٖات املٓعُات ا٭ًٖ١ٝ

-

إْػا ٤ؾٓدٚم يسعا ١ٜأضس املعاقني بهٌ

ٜتِ بايتعا ٕٚبني اؾُعٝات

-

قافع ١يٝكبٌ ايتدلعات ٚاشلبات

يف بساَخ زعا ١ٜأضس املعاقني َادٜاً

اـرلٚٚ ١ٜشاز ٠ايػٕٛ٦

ٚايٛقف ٜٛٚج٘ ف ًٜ٘ٛيًُعاقني

عًٚ ٢ج٘ ايتردٜد

ا٫جتُاع١ٝ

ٚأضسِٖ أٜٛ ٚفس َؿادز ايتٌُٜٛ
اي٬شَ١

اْٝاً :املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ
تٛفرل بساَخ تسٚو ١ٝ٭ضس املعاقني -
-

قؿٛز بساَخ ٚخدَات ايسعا١ٜ

إْػاَ ٤سانص زعا ١ٜت ٖ ١ًٝٝقسٜبَٔ ١

َ٪ضطات ايسعا ١ٜا٫جتُاع١ٝ

-

ا٫جتُاع ٚ ١ٝايذلٚو ١ٝ٭ضس

ايتحُعات ايطهاْٚ ، ١ٝإَدادٖا

املعاقني .

بايهٛادز املتدؿؿ ١طبٝاً ٚتعًُٝٝاً

َٓٚعُات احلتُع املدْٞ

ْٚفطٝاً ٚاجتُاعٝا  ،يًتدفٝف عٔ أضس

ٚاؾاَعات

-

ٚشاز ٠ايػ ٕٛ٦ا٫جتُاع١ٝ

املعاقني
تب بساَخ تٛعٚ ١ٜٛتثكٝف ١ٝٯبا٤
قعف ايٛع ٢بهٝف ١ٝايتعاٌَ ٚايتفاعٌ

ٚأَٗات املعاقني ف ٢نٝف ١ٝايتعاٌَ

َٔ قبٌ ا٭ضسَ ٠ع ايطفٌ املعام

َع اذتٝاجات َٚػه٬ت املعاقني عً٢

اإلعالم بمؤسساته ووسائله المتنوعة –
مؤسسات رعاية المعاقين – األقسام
العلمية المتخصصة في الجامعات

اخت٬ف ف٦اتِٗ
-

ٚجٛد خًٌ يف ْطل ايع٬قات
ا٭ضس ١ٜف ٢بعض ا٭ضس ضٛا ٤بني
ا٭ن  ٚا٭ّ أ ٚبني ا٭خ ، ٠ٛأ ٚبني
اؾُٝع ٚايطفٌ املعام ٚ ،نرا يف
بعض ايع٬قات بني ا٭ضسٚ ٠ا٭ٌٖ

إعداد ٚت َٖ ٌٝتدؿؿني يف اـدَ١
ا٫جتُاعٚ ١ٝعًِ ايٓفظ ٚايف٦ات

نًٝات َٚعاٖد ٚأقطاّ اـدَ١

-

اـاؾ ١يتٓفٝر بساَخ ٚلاذد ع٬ج١ٝ

ا٫جتُاع – ١ٝأقطاّ عًِ ايٓفظ

َٗٓ ١ٝؽفف َٔ َػه٬ت ايع٬قات

ٚايؿر ١ايٓفط ١ٝف ٢نًٝات

ا٭ضسٚ ١ٜؼكل قدز َٓاضب َٔ

اٯدان ٚايذلب. ١ٝ

ٚا٭قازن ٚا٭ؾدقا. ٤

ايتفاعٌ ٚايتُاضو بني أْطام
ايع٬قات ا٭ضس ١ٜايداخًٚ ١ٝاـازج١ٝ

-

تٛع ١ٝأفساد احلتُع ب فكٌ ضبٌ

ا٫ػاٖات ايطًب ١ٝاملػٛب١

ايتعاٌَ َع املعاقني ٚأضسِٖ بؿف١

بايفك ٍٛأ ٚايطدس ١ٜأ ٚايػفك١
ايصا٥د َٔ ٠قبٌ بعض أفساد
احلتُع م ٛاملعاقني ٚأضسِٖ

عاَٚ ١تغرل ا٫ػاٖات ايطًب ١ٝمٛ

اٱع٪َ – ّ٬ضطات زعا ١ٜاملعاقني-
دٚز ايعباد٠

املعاقني ٚػٓب طسم ٚأضايٝب املعاًَ١
غرل املسغٛب( ١تغٝرل كاف ١ايتعاٌَ َع
املعاقني ٚأضسِٖ)
-

تٓع ِٝمح٬ت إعَ ١َٝ٬تٓٛع١
عدل ٚضا ٌ٥اٱع ّ٬املدتًف١

قعف اٖ٫تُاّ احلتُعٚ ٞغٝان
املطاْد ٠ا٫جتُاع١ٝ

٫ضتثاز ٠أفساد ٪َٚضطات
احلتُع يتركٝل املطاْد٠

-

اٱع٪َ – ّ٬ضطات زعا١ٜ
املعاقني -دٚز ايعباد٠

ا٫جتُاع ١ٝ٭ضس املعاقني
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ايثاً  :املػه٬ت ايٓفط: ١ٝ
تٓفٝر  ٚممازض ١بساَخ ايع٬د

-

ايٓفطٚ ٞا٫جتُاعٚ ٞايُٓاذد
ايع٬ج ١ٝيف اـدَ١
ا٫جتُاعٚ ١ٝعًِ ايٓفظ
-

ايػعٛز بايكًل عًَ ٢طتكبٌ

ٚايتٛجٚ ٘ٝاٱزغاد َع أضس

ايطفٌ اٖ٫تُاّ .

املعاقني ذ ٣ٚاملػه٬ت ايٓفط١ٝ

ايػعٛز باـحٌ عٓد َؿاذب١

َٔ خ ٍ٬ممازضني َتُٝصٜٔ

ايطفٌ يف املٓاضبات ا٫جتُاع. ١ٝ

َٚتدؿؿني .

-

ايػعٛز باؿصٕ َٔ اؿني يٰخس

-

ايػعٛز بايكٝل َٔ اؿني يٰخس

أخؿاٝ٥ني اجتُاعٝني ْٚفطٝني

-

ايػعٛز باـٛف عً ٢ذٝا ٠ايطفٌ

يًعٌُ يف فاٍ ايف٦ات اـاؾ١

ايػعٛز باٱذباط .

 ،عٝف ٜػٌُ ا٭عداد جاْبني

ايسغب ١ف ٢ا٫بتعاد عٔ اٯخس ٜٔيف

ْعسٚ ٣عًُٜٚ ، ٞتكُٔ

بعض ا٭ذٝإ .

اؾاْب ايٓعسَ ٣عازف

-

-

اٖ٫تُاّ ب عداد  ٚت ٌٖٝ

ايسغب ١يف عدّ َعسف ١اٯخسٜٔ

ْٚعسٜات ٚلاذد ع٬ج ١ٝيف

بٛجٛد ايطفٌ املعام .

اـدَ ١ا٫جتُاعٚ ١ٝاٱزغاد

ايػعٛز بايرْب ٚي ّٛايرات ٚتبادٍ

ا٭ضس ٣يف فاٍ ذ٣ٚ

ا٫تٗاَات .

ا٫ذتٝاجات اـاؾٚ. ١أَا

زفض ايطفٌ املعام يد ٣بعض

اؾاْب ايعًُ ٞفٝتكُٔ

٭ضس

ايتدزٜب عً ٢اضتدداّ ايُٓاذد

عدّ ايسقا عٔ اؿٝا ٠يد ٣بعض

ايع٬ج ١ٝف ٢ايتعاٌَ َع

ا٭ضس .

َػه٬ت أضس املعاقني

َ ٢ٖٚعاٖس يًُػه٬ت ايٓفط١ٝ

ٚإنطابِٗ املٗازات اي٬شَ١

تتفاٚت بؿٛزْ ٠طب َٔ ١ٝأضس٠
٭خس ٣تبعاً يٓٚ ٛغد ٠اٱعاق١

-

-

َسانص ايسعاٚ ١ٜايت ٖ. ٌٝ

-

َسانص ايتٛجٚ ٘ٝاٱزغاد .
َ٪ضطات ايسعا ١ٜا٫جتُاع١ٝ
يًُعاقني

-

نًٝات َٚعاٖد ٚأقطاّ اـدَ١
ا٫جتُاع – ١ٝأقطاّ عًِ ايٓفظ
ٚايؿر ١ايٓفط ١ٝف ٢نًٝات
اٯدان ٚايذلب. ١ٝ

يتركٝل اشلدف.
-

ٜ ٫هتف ٢ف ٢اٱعداد ٚايت ٌٖٝ

ٚاؿاي ١ا٫قتؿاد ١ٜيٮضسَٚ ٠د٣

مبكسز دزاض ٞفَ ٢سذً١

ايتُاضو ا٭ضسَٚ ٣طت٣ٛ

ايبهايٛزٜٛع ٚإلا ٜتطًب ا٭َس

ايتد. ٜٔ

اؿؿ ٍٛعً ٢دزاضات َتكدَ١
عًَ ٢طت ٣ٛايدبً– ّٛ
املاجطترل أ ٚايدنتٛزاَ ٙع
إجسا ٤دٚزات تدزٜبَ ١ٝتدؿؿ١
َٚهثف ١ملٔ ٜسغب ايعٌُ يف ٖرا
.احلاٍ .
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عاغساً  :تؿٛز َكذلح يٮخؿا ٞ٥ا٫جتُاع ٞيًتعاٌَ َع َػه٬ت أضس
املعاقني َٔ َٓعٛز طسٜك ١خدَ ١ايفسد:
اْط٬قا َٔ ْتا٥خ ايدزاض ١اؿايَ ٚ ١ٝا أضفست عٓ٘ َٔ َٛاجٗ ١أضس ا٭طفاٍ
املعاقني يعدد َٔ املػه٬ت ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫جتُاعٚ ١ٝايٓفط ١ٝاييت ت ٪س يف ذٝا٠
تًو ا٭ضس  ٚػعًٗا تعٝؼ يف قغٛط  ٚتٛتسات َطتُس ٚ ٠مبا إٔ َٗٓ ١اـدَ١
ا٫جتُاع ١ٝبؿف ١عاَ ٚ ١طسٜك ١خدَ ١ايفسد بؿف ١خاؾ ١تطع ٢ملطاعد٠
ا٭فساد  ٚا٭ضس ذ ٟٚاملػه٬ت املدتًف ١عً ٢ايتدفٝف أ ٚاؿد َٔ تًو املػه٬ت
 ٚؼكٝل أندل قدز ممهٔ َٔ ايتهٝف  ٚايتٛافل ايٓفط ٚ ٞا٫جتُاع ٞيٮفساد ٚ
ا٭ضس  ٚنرا أدا ٤أفكٌ يٛظا٥فِٗ  ٚأدٚازِٖ ا٫جتُاع ١ٝفإ اؿاج ١تؿبح
َاض ١يتٛؾٝف دٚز أنثس عُكاً ٚؼدٜداً ٚإهاب ١ٝيًتعاط َٔ ٞخٖ ٍ٬رٙ
ايطسٜكَ ١ع َػه٬ت أضس املعاقني  ٚ،عدل دٚز َٗ فاعٌ يٮخؿا ٞ٥ا٫جتُاعٞ
مب٪ضطات زعا ١ٜاملعاقني .
 ٚلهٔ إٔ ٜٓطًل ٖرا ايدٚز َٔ أدبٝات ايُٓٛذد اٱض َٞ٬يف خدَ ١ايفسد ٚ
ايرٜ ٟعتُد يف تفطرل ٙيًُػه٬ت ايفسد ٚ ١ٜا٫جتُاع ١ٝعًَ ٢بدأ ٜٔأضاضٝني:
()52

املبدأ ا٭ : ٍٚإٔ اْكطا إٔ أ ٚقعف ؾً ١اٱْطإ باهلل عص  ٚجٌ ٜعتدل يف ذد
ذات٘ ضبباً قسٚزٜاً  ٚنافٝاً ٚذد ٙيٛق ٛاٱْطإ يف املػه٬ت ايػدؿٚ ١ٝ
املػه٬ت املتؿً ١بايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ
املبدأ ايثاْ : ٞإٔ ايكؿٛز يف إغبا اؿاجات ايدْ ٚ ١ٜٛٝاملاد ٚ ١ٜايٓفطٚ ١ٝ
ا٫جتُاع ١ٝضبب قسٚز ٚ ٟيهٓ٘ يٝظ نافٝا ٚذد ٙيٛق ٛاٱْطإ يف املػه٬ت
ايػدؿ ٚ ١ٝاملػه٬ت املتؿً ١بايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ
 ٚعًٜ ٘ٝتطًب ذدٚث املػهً ١ا٫جتُاع ١ٝايفسد ١ٜإىل جاْب ٚجٛد خًٌ يف
ؾً٘ اٱْطإ باهلل عص ٚجٌ ٚاذدًا أ ٚأنثس َٔ ايعٛاٌَ اٯت١ٝ
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ٚ -1جٛد ْكـ يف إغبا اؿاجات اٱْطاْ ١ٝضٛا ٤ناْت َاد ١ٜأَ ٚعٓ. ١ٜٛ
ٚ -2جٛد قؿٛز أ ٚخًٌ يف أدا ٤اٱْطإ ملطٛ٦يٝات أدٚاز ٙا٫جتُاع.١ٝ
ٚ -3جٛد خًٌ يف ايع٬قات ا٫جتُاع ١ٝا٭ضاض ١ٝيف ذٝا ٠اٱْطإ .
 ٚعً ٘ٝلهٔ تفطرل َػه٬ت أضس املعاقني يف ق ٤ٛاْكطا أ ٚقعف ايؿً ١باهلل
عص ٚجٌ باٱقاف ١إىل ٚاذد ٠أ ٚأنثس َٔ :
ْ -1كـ يف إغبا اؿاجات املاد ١ٜأ ٚاملعَٓ ٖٛٚ ١ٜٛا تعاْ ٘ٝأضس املعاقني .
 -2ايكؿٛز أ ٚاـًٌ يف أدا ٤ا٭دٚاز ا٫جتُاع ١ٝ٭فساد أضس املعاقني ( أبا– ٤
أَٗات – أبٓا)٤
-3

ٚجٛد خًٌ يف ايع٬قات ا٫جتُاع ١ٝا٭ضاض ١ٝيف ذٝا ٠أضس املعاقني
ايداخً ٚ ١ٝاـازج. ١ٝ

 ٖٞ ٚنًٗا أضبان ٚاقعَٛ ١ٝقٛع ١ٝؽتًف بؿٛزْ ٠طبْٛ ٚ ١ٝع َٔ ١ٝأضس٠
٭خسَ ٖٞٚ ٣ا ٜطع ٢ا٭خؿا ٞ٥ا٫جتُاع ٞيتردٜدٖا َٔ خ ٍ٬املساذٌ
ايتاي:١ٝ
أَ :ً٫ٚسذً ١ايتكدٜس:
 ٖٞٚأٚىل اـطٛات املٗٓ ١ٝاييت ٜك ّٛبٗا ا٭خؿا ٞ٥ا٫جتُاعٚ ٞاييت تذلتب
عًٗٝا باق ٞاـطٛات ٚتتكُٔ عًُ ١ٝايتكدٜس جاْبني ا٭ :ٍٚمجع بٝاْات ٚ
َعًَٛات ذ ٍٛطبٝعَ ٚ ١طت ٣ٛتد ٜٔايعٌُ (ؾًت٘ بسب٘ ) َ ٚا تػتٌُ عًَٔ ٘ٝ
أبعاد (عكٝد – ٠عبادات – َعاَ٬ت  -أخ٬م )  ٚأ س ذيو عً ٢ذٝا ٠أضس ٠املعام
ٚعًَ ٢ػه٬تٗا َٔ خ ٍ٬أدٚات َ ٚكاٜٝظ َكٓٓ .١اؾاْب ايثاْٜ ٚ :ٞتكُٔ
مجع َعًَٛات  ٚبٝاْات ناف ٘ٝذ ٍٛايٛقع ايسأٖ اير ٟتعٝػ٘ أضس ٠املعام ٚ
اييت ٜٓبغ ٞإٔ تغط ٢اؾٛاْب ايتاي:١ٝ
أ-

املػهً ١أ ٚاملػه٬ت اييت تعاْٗٝا ا٭ضسَٓ ٠ر بداٜتٗا َ ٚساذٌ ضرلٖا ٚ
تطٛزٖا ذتٚ ٢ؾًت إىل َا ٖ ٛعًٚ ٘ٝقت إجسا ٤ايتكدٜس .
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خؿا٥ـ ايػدؿ ١ٝيهٌ فسد يف ا٭ضس( ٠أن أّ ) َٚا ٜتكُٔ َٔ َهْٛات
جطُْ ١ٝفط ١ٝعكً.١ٝ

د-

ا٭ْطام ا٫جتُاع ١ٝاييت تتعاٌَ َعٗا ا٭ضس َٔ ٠أؾدقا – ٤أٌٖ –
جرلإ  ...اخل

د-

ع٬قات ا٭ضس ٠ايداخًَ ٚ ١ٝطت ٣ٛإغبا ا٭ضس ٠ؿاجتٗا ا٭ضاضٚ ١ٝ
َطت ٣ٛأداٗ٥ا ملدتًف أدٚازٖا ا٫جتُاع١ٝ
اْٝاً :ايتدط ٝيًدخٌ:

َ ٖٞ ٚسذً ١تتكُٔ ايكٝاّ بٛقع خطَ ١تهاًَ ١ملطاعد ٠أضس ٠املعام عً٢
ذٌ َػه٬تٗا  ٖٞ ٚتٛقع مبعسف ٚ ١اتفام نٌ َٔ ا٭خؿا ٞ٥ا٫جتُاعٚ ٞ
ايعُ ٌٝأ ٚبعض ا٭طساف ذ ٟٚايع٬ق ١باملػهً ١إٕ ٚجد ٖٞٚ،تعتُد عً ٢املساذٌ
ايطابك ١يًتكدٜس  ٚتتكُٔ:
أ-

ؼدٜد أٖداف ايتدخٌ

ن-

ايتعاقد

د-

ؼدٜد ا٭ضايٝب ايع٬ج ١ٝاملطتُد َٔ ٠املٓعٛز اٱض ٚ َٞ٬نرا َٔ
خدَ ١ايفسد ايتكًٝد ١ٜأ ٚلاذجٗا ايع٬ج ١ٝاؿدٜث ١ا٭خس ٣ذطبُا
ٜتطًب املٛقف َٗٓٚا(:)54

 - 1أضًٛن ايتٛب.١
3

أضًٛن ايع٬د بايؿ٠٬

 - 2أضًٛن ايسقا.
-4

أضًٛن ايع٬د بايكسإٓ ايهس.ِٜ

 -5أضًٛن ايع٬د بايرنس.

-6

أضًٛن ا٫ضتغفاز.

 -7أضًٛن ايدعا.٤

-8

أضًٛن ايؿدل.

 -9أضًٛن ا٫ضذلجا .

-10

أضًٛن بف ا٭ٌَ.

 -11أضًٛن ايت ض.ٞ

-12

أضًٛن ا٭ض ٠ٛاؿطٓ.١

 -13أضًٛن اؿب.

-14

أضًٛن ايٓؿٝر.١

 -15أضًٛن ايذلغٝب ٚايذلٖٝب -16،أضًٛن تٝطرل ا٫ضتفادَٛ َٔ ٠ازد ايب١٦ٝ
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باٱقاف ١إىل عدد َٔ ا٭ضايٝب املطتُد َٔ ٠لاذد ْٚعسٜات خدَ ١ايفسد َٗٓٚا:
ا٫ض ددتثاز -٠اٱف ددسا ايٛج ددداْ -ٞا٫ض ددتعساض املع ددسيف -ايت دددع -ِٝتؿ ددرٝح
ا٭فه دداز -ايبٓ ددا ٤املع ددسيف -ايتعً دد -ِٝايتفط ددرل ٚايتٛق ددٝح -اؿ ددٛاز ٚاملٓاقػ دد١
املٓطك١ٝ
ايثاً :ايتدخٌ ايع٬جٜ ٚ : ٞتكُٔ ؼكٝل أٖداف ايتدخٌ املٗ

َٔ خٍ٬

تطبٝل ا٭ضايٝب ايع٬ج ١ٝاملٓتكا ٚ ٠اييت تؿًح يتركٝل تًو ا٭ٖداف ٚ
تتطًب ٖر ٙاملسذً ١فُٛع َٔ ١املكاب٬ت املَٗٓ ١ٝع أطساف أضس ٠املعام نٌ
عً ٢ذد ٙأَ ٚعِٗ مجٝعا يف َكاب٬ت َػذلن ٚ ١ذطبُا ة ٚقع٘ يف اـط١
ايع٬ج ٚ ١ٝا٭ٖداف اندد. ٠
زابعاً :اٱْٗا ٚ ٤ايتتبع ُٖ ٚ :ا َسذًتإ أخرلتإ بعد اْتٗا ٤عًُ ١ٝايع٬د ٚ
ايت ند َٔ ؼكٝل أٖداف ايتدخٌ املٗ

ِ ا٫طُٓ٦إ بعد فذل ٠شَٓ ١ٝقدد٠

عً ٢اضتُساز أ س اـدَ ١اييت ة تكدلٗا  ٚبات  ٚاضتُساز ايترطٔ  ٚعدّ
ذدٚث اْتهاض٘ َٔ خَ ٍ٬كاب٬ت  ٚاتؿا٫ت قؿرلَ ٚ ٠تباعد٠
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عاغساً  :املساجع ايعسبٚ ١ٝا٭جٓب:١ٝ
َ -1اٖس أب ٛاملعاط ٢عً : ٢املُازض ١ايعاَ ١يًددَ ١ا٫جتُاع ١ٝيف احلاٍ
ايط ٚزعا ١ٜاملعاقني  ،ايكاٖس ، ٠جاَع ١ذًٛإ َ ،سنص ايهتان اؾاَع، ٞ
 ، ّ2000ف . 239
2-/http://www.realising-potential.org/stakeholder- fact
box/disabled- people- worldwide.2010
 -3اؾٗاش املسنص ٟيٲذؿا ٤باؾُٗٛز ١ٜاي ، ١ُٝٓٝبٝاْات ايتعداد ايعاّ
يًطهإ .ّ2004 ،
 -4عبد احلٝد عبد ايسذ : ِٝتسب ١ٝايطفٌ املعام  ،ايكاٖسَ ، ٠هتب ١ايٓٗك١
 ، ّ1999ف . 11
 - 5عطٝات عبداؿُٝد:ايسعا ١ٜا٫جتُاع ١ٝيًُعاقني ايكاٖسَ، ٠هتب ١ا٭لً،ٛ
 ، ّ1995ف . 182
 - 6غانس قٓد : ٌٜا٫ضتحابات اْ٫فعاي ١ٝايطًب ١ٝٯبا ٤ا٭طفاٍ املتدًفني
عكًٝا َٚ ،طٛ٦ي ١ٝاملسغد ايٓفط ، ٞايكاٖس ، ٠عف َٓػٛز بامل٪فس ايدٚيٞ
ايثاْ ٞملسنص اٱزغاد ايٓفط ، ٞجاَع ١عني سلظ ، 1996 ،ف - 7 . 637
عبد املطًب أَني ايكسٜط : ٢اٱزغاد ايٓفطٚ ٞأضس ا٭طفاٍ املتدًفني عكًًٝا
 ،ايكاٖس ، ٠اؼاد ٖ٦ٝات زعا ١ٜايف٦ات اـاؾٚ ١املعٛقني  ،ايٓػس ٠ايدٚز، ١ٜ
 ،2000 ، 63ف . 23
-8

جاى ضتٛٝزات  :إزغاد اٯبا ٤ذ ٣ٚا٭طفاٍ غرل ايعادٜني  ،تسمج ١عبد
ايؿُد ا٭غدل ، ٣فسٜد ٠عبد ايٖٛان  ،ايسٜاض  ،قطا جاَع ١املًو ضعٛد ،
 ، ّ1996ف . 43

 -9عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ  :ممازض ١اـدَ ١ا٫جتُاعَ ١ٝع ايف٦ات اـاؾ١
 ،اٱضهٓدز ، ١ٜاملهتب اؾاَع ٞاؿدٜف  ، ّ2006 ،ف 22
 -10عبداحلٝد قُد ا٫سل : ٢ايتٛجٚ ٘ٝاٱزغاد ايٓفط ، ٞايؿر ١ايٓفط١ٝ
ايٛقا ، ١ٝ٥ايطعٛد ، ١ٜداز ايػسٚم  ، ّ 1986 ،ف . 18
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 -11ضٗرل ناٌَ أمحد  :أضايٝب تسب ١ٝايطفٌ بني ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل  ،ايكاٖس٠
َ ،هتب ١ا٫لً ٛاملؿس ،ّ1996 ١ٜف . 80
 -12زلاح قُد عبد ايًطٝف  :كاف ١اٱعاق ١دزاض ١ضٛضٛٝأْثسٚبٛيٛج ١ٝعً٢
أضس ا٭طفاٍ املعاقني مبد ١ٜٓضٖٛاد  ،زضاي ١دنتٛزا ، ٙغرل َٓػٛز ، ٠نً١ٝ
اٯدان جاَع ١جٓٛن ايٛاد ، ّ2007 ، ٟف . 99
 -13عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ َ :سجع ضابل  ،ف . 28
 -14أَرل ٠ط٘ غؼ  :دٚز ا٭ضس ٠فَ ٢طاعد ٠ذ ٟٚاؿاجات اـاؾٚ ، ١زق ١عٌُ
إىل يكا ٤ايذلب ١ٝاـاؾ( ١زٚ ٣٩تطًعات )  ،املًُه ١ايطعٛد . 2003 ، ١ٜف 9
 -15عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ َ :سجع ضابل  ،ف . 31
 -16غاد ٠أْٛز ذٓف : ٞدزاض ١يبعض املػه٬ت ايٓفط ١ٝيٮطفاٍ َتعددٟ
اٱعاقٚ ١دٚز ا٭خؿا ٞ٥ا٫جتُاع ٞيف ايتعاٌَ َعٗا  ،زضايَ ١اجطترل ،
غرل َٓػٛزَ ، ٠عٗد ايدزاضات ايعًٝا يًطفٛي ، ١قطِ ايدزاضات ايٓفط١ٝ
ٚا٫جتُاع ، ١ٝجاَع ١عني سلظ . ّ2001 ،
 -17ألإ ف٪اد ناغف  :ذل أضس ا٭طفاٍ ذ ٟٚا٫ذتٝاجات اـاؾ ١يف
اؿؿ ٍٛعً ٢خدَات إزغاد ، ١ٜامل٪فس ايعًُ ٢ا٭ ،ٍٚقطِ ايؿر١
ايٓفط ، ١ٝنً ١ٝايذلب ، ١ٝجاَع ١بٓٗا  ،ف . 93
 -18فتر ٞايطٝد عبدايسذ : ِٝدزاض ١يًتفاعٌ ا٭ضس ٟن ذد ا٭بعاد ايفازق١
يف بسْاَخ ايتك ِٜٛايطٝهٛيٛج ٞيًُعاقني ،فً ١ايعً ّٛا٫جتُاع،١ٝ
ايعدد ا٭ ،ٍٚايطٓ ١ايثآَ ،١جاَع ١ايهٜٛت.ّ1980،
 ٢َٓ -19اؿدٜد ٚ ٟآخس : ٕٚأ س إعاق ١ايطفٌ عً ٢ا٭ضس ، ٠فً ١نً١ٝ
ايذلب ، ١ٝجاَع ١املٓؿٛز ، ٠ايعدد ، ّ1996 ، 31ف ف . 23 -1
20- M. peat : Attitudes and access :advancing the rights of a
people with , Disabilities, Canadian medical Accoiation
Journal , voL 156 , issue 5 659- 659.
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 -21غاٖني زض : ٕ٬ايع٬قات ايعا ١ًٝ٥يف أضس ا٭طفاٍ املعٛقني عكًٝاً .دزاض١
َاجطترل غرل َٓػٛزَ ،٠عٗد ايدزاضات ٚايبرٛث ايذلب. ١ٜٛجاَع١
ايكاٖس. ّ 2000،٠
22- Reaz Mobarak, Naia Z.khan munir, Sultana Zaman, and
Helen Mcconachie Predictors of Stress in Mothers of
Children with Cerebral in Bangladesh, Journal of
Pediatric Psychology Vol. 25, No. 6, 2000, pp. 427- 433 .
23-Hiroe Yoda : New views on Disabilities and the
Challenge to SOCIAL WELFARE IN Japan, Social science
Japan Journal,Apr2002, 5: 1-15.
24-Jugnoo S.rahi , Irene Manaras , Helena Tumoanen:
"Meeting the Need of Parents Around the Time of
Diagnosis of Disability Among Their Children :
Evaluation of a Novel Program for Information,
Support, and Liaison by Key Worker Pediatrics, Oct
2004 , 114: e477-e482
 - 25ذٓإ امل : ٌٝتكبٌ ا٭ّ يًطفٌ املعٛم عكًٝاً ٚع٬قت٘ ببعض جٛاْب
غدؿٝت٘ يف دٚي ١ايهٜٛت .دزاضَ ١اجطترل غرل َٓػٛزَ ،٠عٗد ايدزاضات
ايذلب. ١ٜٛجاَع ١ايكاٖسّ2005 .٠
 - 26امحد قاضِ غحا ايد : ٜٔظاٖس ٠اٱعاق ١عٓد ا٭طفاٍ يف احلتُع
ايُٝ

دزاض ١يًُتغرلات ا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜت رلٖا عًَ ٢عد٫ت

اٱعاقٚ ١أٚقا املعاقني يف احلتُع ايُٝ

ب َاْ ١ايعاؾُ ، ١زضاي١

َاجطترل جاَع ١ؾٓعا ٤نً ١ٝاٯدان قطِ عًِ ا٫جتُا  ،اؾُٗٛز١ٜ
اي. 2006 ، ١ُٝٓٝ
 -27قُد ايػساح :املدزنات اٱهاب ١ٝػا ٙاٱعاقٚ ١ع٬قتٗا بايكغٛط
ا٭ضسٚ ١ٜأضايٝب َٛاجٗتٗا يد ٣أضس ا٭طفاٍ ذ ٣ٚاٱعاقات ايرٖٓ١ٝ
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١ممًه. ٞخ ايعسبًٝ اـ١ جاَع, ٙزٛ َاجطترل غرل َٓػ١دزاض. ١طٝايبط
. ّ2007 .ٜٔايبرس
28-Tsibidaki , Assimina , Tsamparli , Anastasia : Support
Networks for the Greek Family with Preschool or
School-Age Disabled Children ,Electronic journal of
Research in Educational Psychology , V5 n2 Sep
2007,pp 283-306 .
١ً احل، ٗٔ املعاقني٥ات ٭بٓاْٝ تكبٌ ا٭َٗات ا٭زد: ٞتِٜٛ ايكسٖٝ ابسا-29
 ف، ّ2008 177-167 ، 3  عدد،4  فًد،١ّٜٛ ايذلبًٛ يف ايع١ْٝا٭زد
30-Reza Javadian : A comparative Study of adaptability and
cohesion in families with and without a disabled child ,
Procedia – Social and Behavioral Sciences ,
Volume30,2011,p2625-2630.
31-Vicki Welch, chris Hatton, Eric Emerson : Do short break
and respite Services for families with a disabled child in
England make a difference to siblings ? A qualitative
analysis of sibling and parent responses children and
youth services Review , volume 34, lssue 2, february
2012 , p .451- 459 .
ّ ٠٢٢٢، داز ايفهس، دَػل،ٜٔا عاجصٛطٝيٚ ٕٛ َعاق:ٞعٝ عدْإ ايطب-32
’ دَػل، ١ٝجتُاع٫ ا١َ اـد: ٔ قؿان ذط٣ٛ ل: ت ا٭خسعٛ ؾف-33
178  ف، ّ1982 ،  اؾاذغ١َطبع
.  َسجع ضابل:ٞعٝ عدْإ ايطب-34
قني يفٛ يًُع١ٝجتُاع٫ ا١ٜاضات ايسعاٝ ض: ٔ عبد اهلل قُد عبد ايسمح-35
. ّ1999 ، ١ٝ اؾاَع١ داز املعسف، ١ٜ اٱضهٓدز، ١َٝاحلتُعات ايٓا
، عًِ ايٓفظ١ً ف،مٛ ذل يًُع١ٝعٝ ايطب٠اٝ اؿ:ب فسادٝ عثُإ يب-36
2  ف، 1993 ، 35،ايعدد
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 -37قُد أمحد ب ، َٞٛٝعفاف عبد ايعًْ ِٝاؾس  :عًِ ا٫جتُا ايعاًٞ٥
دزاض ١ايتغرلات يف ا٭ضس ٠ايعسب ،١ٝاٱضهٓدز ،١ٜداز املعسف ١اؾاَع2003 ،١ٝ
ّ  ،ف . 17
 -38أمحد ايطهس : ٟقاَٛع اـدَ ١ا٫جتُاعٚ ١ٝاـدَات ا٫جتُاع ،١ٝداز
املعسف ١اؾاَع ، ١ٝاٱضهٓدز. 2000 ، ١ٜ
 -39ايطٝد زَكإ  :إضٗاَات اـدَ ١ا٫جتُاع ١ٝيف فاٍ ا٭ضسٚ ٠ايطهإ ،
اٱضهٓدز ، ١ٜداز املعسف ١اؾاَع ، ّ1999 ، ١ٝف . 24
 -40عبد ايكادز ايكؿرل  :ا٭ضس ٠املتغرل ٠يف فتُع املد ١ٜٓايعسب ، ١ٝبرلٚت  ،داز
ايٓٗك ١ايعسب ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس  ، ّ1999،ف 36
 -41خكس شنسٜا ٚآخس : ٕٚدزاضات َع احلتُع ايعسب ٞاملعاؾس  ،دَػل،
ا٭ٖاي ٞيًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ، ّ 1999 ،ف .186
 -42قُد أمحد ب : َٞٛٝأضظ َٛٚقٛعات عًِ ا٫جتُا  ،اٱضهٓدز ، ١ٜداز
املعسف ١اؾاَع ، ّ2000 ، ١ٝف . 448
 - 43يٜٛظ َعًٛف ايٝطٛع : ٞاملٓحد يف ايًغٚ ١ايعً ، ّٛط ، 23برلٚت  ،داز
ايػسٚم  ، ّ1973 ،ف 177
 -44عط ١ٝؾكسَٛ :ضٛع ١ا٭ضس ٠ؼت زعا ١ٜاٱض ، ّ٬د ،6ايكاٖس ، ٠ايداز
املؿس ١ٜيًهتان . ّ1990 ،ف.7
 - 45ذطني قُد اب ٛزغاؽ  ،غطإ ٜٛضف قطٝ

 :ذٌ املػه٬ت  ،ط، 1

عُإ  ،داز ٚا ٌ٥يًٓػس  ، 2008 ،ف 60
 - 46زافد ٠اؿسٜس ، ٣شٖس ٠زجب  :املػه٬ت ايطًٛن ١ٝايٓفطٚ ١ٝايذلب١ٜٛ
يتَٝ٬ر املسذً ١ا٫بتدا ، ١ٝ٥عُإ  ،داز املٓاٖخ  ، ٙ٨٢٠١ ،ف 14
 - 47نب َٔ ١أضاتر ٠عًِ ا٫جتُا باٱضهٓدز : ١ٜقاَٛع عًِ ا٫جتُا ،
ا٫ضهٓدز ، ١ٜداز املعسف ١اؾاَع ، ١ٝبد ٕٚت  ،ف 433

جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

120

مشكالت أسر األطفال املعاقني

د.فتحية باحشواى – د .مصطفى الفقي

 -48غاد ١ٜقٓا : ٣ٚاملػه٬ت ا٫جتُاعٚ ، ١ٝإغهاي ١ٝاغذلان عًِ ا٫جتُا  ،ز١ٜ٩
َٔ ايعامل ايثايف  ،ايكاٖس ، ٠داز ايثكاف ١ايعسب ، ّ 1995 ، ١ٝف ف . 70 – 69
 - 49أمحد شن ٞبدَ : ٟٚعحِ َؿطًرات ايسعاٚ ١ٜايتُٓ ١ٝا٫جتُاع، ١ٝ
ايكاٖس ، ٠داز ايهتان املؿس ، ّ1987 ، ٟف . 327
َ - 50عٔ خً ٌٝعُس  :عًِ املػه٬ت ا٫جتُاع ، ١ٝعُإ  ،داز ايػسٚم ، ّ1998 ،
ف . 19
 -51قُد ايطٝد عبد ايسمحٔ  :دزاضَ ١طر ١ٝملػه٬ت ايطفٛي ١املت خس ٠يف
قافع ١ايػسقَ، ١ٝسنص دزاضات ايطفٛي ١امل٪فس ايثاْ ٞيًطفٌ املؿسٟ
"تٓػ ٚ ١٦زعا ،" ١ٜعٛث امل٪فس ،جاَع ١عني سلظ  ،ايعدد ايثاْ، ٞ
ايكاٖس ، ّ 1989، ٠ف . 150
 -52إبساٖ ِٝعبد ايسمحٔ زجب  :املٓٗخ اٱض ٚ َٞ٬ع٬د املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ
ايٓفط، ١ٝعف َٓػٛز مبحً ١ايعً ّٛا٫جتُاع ١ٝجاَع ١ايهٜٛت ،فًظ
ايٓػس ايعًُ ،ٞاحلًد ، 29ايعدد  1998 144ف ف74 – 73
 -53عً ٞذطني شٜدإ  :خدَ ١ايفسد ْ 000عسٜات  ٚتطبٝكات ايكاٖس ٠نً١ٝ
اـدَ ١ا٫جتُاع ١ٝجاَع ١ذًٛإ  ّ2001ف . 110
َ -54ؿطف ٢قُد ايفك – ٞقُد َؿطف ٢غاٖني  :املدٌ اٱض َٞ٬يف
اـدَ ١ا٫جتُاع ١ٝيًعٌُ َع ايفسد  ٚا٭ضس ٠ايكاٖس ، ٠املهتب املؿسٟ
اؿدٜف  ّ 2008ف ف . 114 - 57
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ًَرل ايدزاض١
اضتُازَ ٠كابً ١غبَ ١كٓٓ ١ذَ ٍٛػه٬ت أضس ا٭طفاٍ املعاقني
أ ٫ٚايبٝاْات ا٭ٚي ١ٝيٮضس-: ٠
1

املسذً ١ايعُس ١ٜيٮّ :

أ

اقٌ َٔ 20

(

)

ن

29 - 20

(

)

د

39 -30

(

)

د

49– 40

(

)

ٙ

 – 50ف نثس

(

)

2

املسذً ١ايعُس ١ٜيٮن :

أ

اقٌ َٔ 20

(

)

ن

29 -20

(

)

د

29 -20

(

)

د

49 – 40

(

)

ٙ

 – 50ف نثس

(

)

3

عدد ا٭بٓا ٤املعاقني :

أ

ٚاذد

(

)

ن

أ ٓني

(

)

د

١٬

(

)

د

أزبع ١ف نثس

(

)

4

عدد أبٓا ٤أضستو :

أ

1

(

)

ن

2

(

)

د

3

(

)

د

 4ف نثس

(

)

5

اؿاي ١ايتعً ١ُٝٝيٮن :

أ

أَٞ

(

)

ن

ٜكسأ ٜٚهتب

(

)

د

تعً ِٝأضاضٞ

(

)

د

ََ ٌٖ٪تٛض

(

)

ٙ

َ ٌٖ٪جاَعٞ

(

)

ٚ

دزاضات عًٝا

(

)

6

اؿاي ١ايتعً ١ُٝٝيٮّ :

أ

أَٞ

(

)

ن

ٜكسأ ٜٚهتب

(

)

د

تعً ِٝأضاضٞ

(

)

د

ََ ٌٖ٪تٛض

(

)

ٙ

َ ٌٖ٪جاَعٞ

(

)

ٚ

دزاضات عًٝا

(

)

7

عُس ا٫بٔ املعام :

أ

أقٌ َٔ  3ضٓٛات

(

)

ن

 6 -3ضٓٛات

(

)

د

 10 - 7ضٓٛات

(

)

د

 -11ف نثس

(

)

8

ْ ٛا٫بٔ املعام :

أ

ذنس

(

)
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9

ْ ٛاٱعاق: ١
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أ

إعاق ١ذٖٓ١ٝ

(

)

ن

إعاق ١ذسن١ٝ

(

)

د

إعاق ١أؾِ ٚأبهِ

(

)

د

إعاق ١بؿسٜ٘

(

)

ٙ

إعاقَ ١تعدد٠

(

)

ٚ

أخس ٣ترنس

1

ٜٛ ٌٖ -جد إعاق ١ضابك ١يف ايعا ١ً٥أ ٚا٭قازن :

1

ْعِ

(

2

)

(

٫

)

اْٝا َ :ػه٬ت أضس ا٭طفاٍ املعاقني :
ايسقِ

ْعِ

ايعباز٠

1

أغعس عسد أَاّ اٯخس ٜٔيف ٚجٛد طفً ٞاملعام

2

تكاٜك ْعس ٠ايٓاع املسنص ٠٭ب املعام

3

أغعس بايكًل عًَ ٢طتكبٌ طفًٞ

4

ٜٓتاب غعٛز باٱذباط ْتٝح ١إعاق ١طفًٞ

5

أغعس باي ٝع ػا ٙذٝا ٠طبٝع ١ٝيطفً ٞاملعام

6

ٜساٚدْ ٞغعٛز بايرْب بعد ف ٞيطفً ٞاملعام

7

أفكٌ ا٫بتعاد عٔ اٯخس ٜٔبعد ف ٧طفً ٞاملعام

8

أغعس بايطدس ١ٜأ ٓا ٤تعاٌَ ايبعض َعٓا

9

اشداد إذطاض ٞبايغكب بعد ٚجٛد طفً ٞاملعام

10

أغعس باـٛف عً ٢ذٝا ٠طفًٞ

11

أزفض إٔ ٜه ٕٛيف ذٝاتٓا طفٌ َعام

12

أزفض إٔ ٜعٝؼ طفً ٞيف َسنص خاف

13

أخحٌ عٓدَا ٜؿاذب طفً ٞيف َٓاضبات اجتُاع١ٝ

14

ٜعذل ٜغعٛز باؿصٕ َٓر ف ٧طفًٓا املعام

15

أفكٌ عدّ خسٚد طفً ٞيف نثرل َٔ املٓاضبات

16

أٚد أٜ ٫عسف ايٓاع إٔ يدٜٓا طفٌ َعام

17

ٜعاٚدْ ٞغعٛز بايكٝل َٔ اؿني يٮخس

18

أجد ؾعٛب ١يف ايتعاٌَ َع طفً ٞاملؿان

19

تغرلت ع٬قتٓا بؿٛز ٠ضًب ١ٝداخٌ ا٭ضس ٠بطبب طفًٓا املعام

20

قعفت ع٬قتٓا با٭ٌٖ ٚا٭ؾدقا ٤بعد ف ٤ٞطفًٓا املعام

21

أغعس بايفك َٔ ٍٛقبٌ ا٭خس ٜٔيف ٚجٛد طفًٓا َعٓا

22

ٜٓعس ايبعض يٓا ْعس ٠ضًب ١ٝيٛجٛد طفٌ َعام
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23

أػٓب املٓاضبات ايعا ١ًٝ٥بطبب طفً ٞاملعام

24

شادت اـ٬فات بٓٓٝا يف املٓصٍ بعد ف ٤ٞطفًٓا املعام

25

دخًٓا يف َػه٬ت أضسْ ١ٜتٝح ١يٛجٛد طفًٓا املعام

26

تٛجد َػه٬ت بني ا٭بٓا ٤بعد ف ٤ٞطفًٓا املعام

27

لد ؾعٛب ١يف تعً ِٝطفًٓا املعام

28

ْٛاج٘ ؾعٛبات يف زعا ١ٜطفًٓا طبٝاً

29

أز ٣عدّ اٖتُاّ أ ٟذٗ٘ بتٛفرل بساَخ تسف ١ٝٗٝ٭ضس ٭طفاٍ املعاقني

30

أز ٟعدّ تٛفرل نٛادز َتدؿؿ ١يف َطاعد ٠أضس ٠ا٭طفاٍ املعاقني

31

أؾبرت ذٝاتٓا ايصٚج ١ٝتعٝط ١بعد إلان ٖرا ايطفٌ

32

قعف ايتعا ٕٚبٚ ٝبني شٚج ٞيف زعا ١ٜطفًٓا املعام

33

مل أعد أزذب بصٜاز ٠اٯخس ٜٔ٭ضستٞ

34

أز ٣عدّ تكدٜس انٝطني ذٛيٓا يعسٚفٓا ايؿعب١

35

ٜؿعب عًٓٝا تٓع ِٝع٬قتٓا ب بٓآ٥ا يف ٚجٛد طفٌ َعام بِٗٓٝ

36

دخًٓا ٜ٫هفٓٝا بعد ف ٤ٞطفًٓا املعام

37

لس ب شََ ١ادَٓ ١ٜر ٚجٛد طفًٓا املعام

38

تفٛم ايتهًف ١املاد ١ٜيسعا ١ٜأبٓٓا املعام إَهاْٝاتٓا

39

ًْح يًع٬د ٚايٛؾفات ايػعب ١ٝيطفًٓا يعسٚفٓا املاد١ٜ

40

أز ٟإٔ تػسٜعات املطاعدات املاد ١ٜ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني غرل ناف١ٝ

41

أعتكد إٔ َؿادز ف ٌٜٛبساَخ زعا ١ٜأضس ا٭طفاٍ املعاقني غرل َٛجٛد٠

42

أز ٟإٔ تهًف ١ا٭د ١ٜٚاي٬شَ ١يع٬د طفًٓا  ٫تتٓاضب َع ذايتٓا املاد١ٜ

43

أز ٟقؿٛزاً يف املطاعدات اؿه ١َٝٛاملاد ١ٜ٭ضس املعاقني

44

أعتكد إٔ املطاعدات املاد َٔ ١ٜخازد ا٭ضس ق١ًٝ٦

45

أز ٟإٔ َطدداُٖ ١اؾُعٝددات اـرلٜدد ١يٮضددس يف عًُٝددات ايعدد٬د ٚايت ٖٝددٌ
قعٝف١

ايثا  :اذتٝاجات أضس ا٭طفاٍ املعاقني َٔ ٚجْٗ ١عس ع ١ٓٝايدزاض: ١
َٔ ٚجٗ٘ ْعسنِ َا أِٖ اذتٝاجات أضس ا٭طفاٍ املعاقني ا
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