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إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في التخطيط االستراتيجي وعملية صنع السياسات
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تمهيد

.وفقا لألمم المتحدة، فإن اإلدماج هو شرط أساسي إلعمال حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة والسالم واألمان-

ما يمتلكه من إدماج اإلعاقة يعني التأكد من أن كل شخص لديه الفرصة نفسها في المشاركة في مختلف جوانب الحياة وفقا ل-

.قدرات وميول

على . مإدماج اإلعاقة يعني أيضا، المشاركة الجدية والفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى اختالف تنوعهم في إدارة شؤونه-

.أن يرسخ ذلك في كافة سياسات وإجراءات وممارسات الوزارات والدوائر واألجهزة الحكومية وغير الحكومية

كاملة والمشاركة الفعلية من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنص على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في ال29المادة -

.تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع اآلخرينفي 
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تمهيد

ة بهم عوائق سلوكية ومؤسسية ومادية ما زالت تعترض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في صناعة القرارات المتعلقهناك -

.وتحول دون إدماج قضاياهم ضمن التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات

هو المهم في هذا السياق ليس فقط مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في صناعة القرار، وإنما إدماج قضايا اإلعاقة وما -

.وخدماتها وبرامجها في كافة السياسات واالستراتيجيات الوطنية
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تمهيد

، إلى أي حد تحتوي السياسات واالستراتيجيات المعتمدة في السودان قضايا اإلعاقة وشؤونها؟وعليه-

:رزمة األسئلة

.هذه مجموعة من األسئلة االفتراضية يمكن أن تنطبق على أية سياسة أو استراتيجية وطنية معتمدة في السودان

لتي يمكن اعتمادها أن الحكومة السودانية قررت أن تضع استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية للشعب السوداني، فما هي الوسائل النفترض -

خاص ذوي إلدماج قضايا اإلعاقة ضمن هذه االستراتيجية الوطنية الجديدة؟ وما هي السبل التي يجب اتباعها لضمان المشاركة الفاعلة لألش

اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم في إعداد هذه االستراتيجية؟

هي الخطوات التي ينبغي القيام بها لتحقيق األهداف المطلوبة؟ما . أ

هي أهم العوائق التي قد تحول دون تحقيق ذلك؟ما . ب

ينبغي التعامل مع هذه العوائق؟كيف -ت

هو الدور المطلوب من وزارة التنمية االجتماعية في هذا السياق؟ما -ث

هي الممارسات في السودان على هذا الصعيدكيف -ج
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:إشارات تلميحية

اآلليات المستخدمة لضمان المشاركة-

عوائق سلوكية ومؤسسية ومادية-

التخطيط الدامج-

بناء القدرات والتمكين-



Thank you


