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، والئحته 2018لسنة ) 10(تم إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
.التنفيذية

خاص ذوي لدمج األش والتمكينيوتفعيالً لذلك تنتهج الدولة المصرية المنظور الحقوقي 
حول دون حماية وتعزيز وتنمية حقوقهم وتذليل كافة الحواجز والقيود التي ت، واإلعاقة

ية الدولية االتفاق(تمتعهم بتلك الحقوق على قدم المساواة مع اآلخرين، كما كفلها كل من 
).  لحقوق الشخاص ذوي اإلعاقة والقانون المصري

ليتم ترجمة ذلك إلى العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات من خالل خطط •
الخدمات  عمل شمولية وتكامليه ومتعددة األبعاد بالمجاالت التنموية المختلفة لتنظم

مجلس عبر التنسيق والتعاون مع الوآليات العمل المباشر داخل المجتمعات المحلية 
مات القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة والوزارات الحكومية المعنية والتشبيك مع منظ
المجتمع المدني ذات الصلة والخبراء واالستشاريين واألشخاص ذوي اإلعاقة 

:  والتي تبلورت في المحاور التاليةممثلين عن أنواع االعاقات المختلفة، 

حقوق انطالقاً من اهتمام ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ب
عاماً لإلعاقة 2018األشخاص ذوي اإلعاقة، وتخصيصه عام 



ألطفال تم إطالق المبادرة الرئاسية لالكتشاف والتدخل المبكر عن الضعف السمعي ل•
نوع من األلبان ) 26(مرض وراثي، وتوفير 19والتوسع بالكشف المبكر عن

ة العالجية األطفال ذوي االمراض الوراثية، تم إدراج األشخاص ذوي اإلعاقات الشديد
  الُمميكنتحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، وإعفائهم من إجراء الكشف الطبي 
مكتب تأهيل  واالكتفاء بتقديم كشف طبي معتمد رسمياً ،وأجراء الكشف الوظيفي بأقرب

. اجتماعي تابع له الستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات  والتوسع فيتنتشر إدارات التأهيل االجتماعي جغرافياً بجميع محافظات مصر، 

مؤسسة جمعية أهلية و )606(ألف طفل سنوياً ، من خالل ) 200(المقدمة لتشمل حوالي 
ات وزيادة الحضان، )تأهيل تخاطبي ، تأهيل حسي، وعالج طبيعي ومائي( تقدم خدمات 

.  %)20(الصديقة بنسبة 
مليار ) 5.1(مليون شخص ذي إعاقة، بتكلفة تبلغ ) 1.2(تقديم الدعم النقدي لحوالي تم 

من مشروعات اإلسكان االجتماعي لذوي اإلعاقة%) 5(وتخصيص نسبة  -جنيهاً سنوياً 

:االجتماعية الصحة والحماية 



:  جالتعليم الدام  

 

يم  مدارس التعلتوسعت الدولة 
ادة غرف املصادر ، الدامج  فتم ز

ب ) 600(لتصل إ  غرفة، وتدر
ي ) 20(حوا  ألف معلم وأخصا

ي والدمج  ع التعلم الذ
ج اإل ، التعلي شارة وتوف م

ومنح دراسية وأدوات مساعدة 
شوتكنولوجية للطالب،  اء وتم إ

مدارس للطالب ذوي اإلعاقات 
داث املتعددة،  باإلضافة إ استح

ليات متخصصة  علو  م خمس 

.اإلعاقة

" رة تنمية الطفولة املبك" يتم تنفيذ مبادرة 
ضانات لتكون  يئة ا دامجة  وتتضمن املبادرة 

د ،لألطفال ذوي اإلعاقة ر ا دف تطو س مات و
لية والدولية، إعداد ودة ا  ملعاي ا

ً
ورفع  وفقا

ضانات، و  4300قدرات  سرات ا من  270من م
وادر  ات التضامن  اإلشرافيةال  ااالجتمبمدير

افظات شاء . با مركز  125حضانة ،  500و إ
تمعات ال عمرانية لتنمية األسرة والطفل خاصة با

ديدة واقامة حمالت دعوة وتوعية لتغي . ا
ضان مية دور ا ة نحو أ يم األسر املصر ة  مفا

ارات الطفل، وتم تخصيص   ) 50(بناء م
ً
ا  مليون جن

شاء حضا سرة للشباب إل  كقروض م
ً
ا نات مصر

ة .كمشروعات صغ



)وجيةالتكنول-المعلوماتية-البيئية(االتاحة 

  

 

يح التواصل:   ي

ي ولغة اإلشارة، من خالل خدمة ترحي ل املر

اص ذوي اإلعاقة  الفيديو لتواصل األ

اتف . السمعية ع ال

"

.



)وجيةالتكنول-المعلوماتية-البيئية(تابع االتاحة 

  

ل  س بالتعاون مع وزارة االتصاالت وا
اء من ا ة تم االن إلعداد ومكتبة اإلسكندر

DAISYلتنفيذ املرحلة الثانية ملشروع 
اص ذوي اإلعاقة من"  ن دمج األ  تحس

انية الوصول إ  ن إم خالل تحس

الة الي"املعلومات ابانية ، بالتعاون مع الو

دما: الدمج بالشمول املا JICAللتعاون الدو  ت تم توف ا

تلف أ يأ  سر وم ل م ش نواع املصرفية 

ند ل، اإلعاقات إلتاحة مثل  تطبيق الكود ال

ة ، وتج ماكينات الصرف لإلعاقات البص ر

والسمعية، وتوف خدمة الشباك الواحد، 

لية لإل  دمة امل عاقات باإلضافة إ توف ا

اص ذوي الشديدة،  ارات األ وتنمية م

ذا  ية  اإلعاقة من خالل الدورات التدر

.  الشأن

:



تم  -

 

:ديالتمكين االقتصا  

و منظومة مت" فرصة"جاري تنفيذ برنامج  املة و
يل لدخول سوق العمل ن والتأ تاحةللتمك  ، و

س اص ذوي اإلعاقة لتأس  الفرص البديلة لأل
ية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة  مشروعات متنا

لية والوز  ا من خالل املنظمات األ تم تنفيذ ارات و
يئات .  وال

ن التك" قدوة تك"جاري تنفيذ مبادرة  نولو للتمك
ساء والفتيات ذوات اإلعاقة  رائدات األعمال لل

ق الرق باستخدام ش سو ن ع ال ات وتدر ب
تم . التواصل ا

ية لب لس العديد من الدورات التدر ناء نظم ا
اص ذوي اإلعاقة ارات األ  قدرات وتنمية م

م من ا لعمل لتلبية متطلبات سوق العمل بما يمك

ادة األعمال ر ور .ا



ة المساعدة الشخصي 
:ونهج التطوع

 

ت البيانات واإلحصاءا 
:حول اإلعاقة



 

لى يعقد المجلس اجتماعات تنسيقة ع
أعلى مستوى برئاسة مجلس 
الوزراء والسادة الوزراء، 

كة والمشاركة  باللجان العليا المشتر
، " متضمنة أشخاص ذوي إعاقة"

ذليل تنعقد هذه اللجان بصفة دورية لت
راح جميع العقبات التي تواجههم واقت

.الحلول المناسبة

ات عقد المجلس سلسلة من ملتقي
الحوار المجمعي مع األشخاص 

ذوي اإلعاقة ، ومنظمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات 

 المجتمع المدني لبحث ومناقشة
ي القضايا الملحة والتحديات الت
.تواجههم  للعمل على حلها

  :شبكة التأهيل المرتكز على المجتمع
نظيم وهي شبكة غير رسمية تسعى إلى ت

 العمل المباشر على مستوى المجتمعات
 مقدمىالمحلية من خالل التشبيك مع 

الخدمات سواء الحكومية أو الجمعيات 
والمؤسسات األهلية لتنظيم  تقديم 

.  الخدمات وآليات العمل فيما بينها

األشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف أنواع 
اإلعاقات ممثلين بمجلس النواب، 

تم والمجالس المحلية بمحافظات مصر،  ي
راً اتاحة مقرات اللجان االنتخابية تيسي

.لمشاركتهم واإلدالء بأصواتهم

 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في صناعة القرارات
:  المتعلقة بشئونهم



ص لألشخايتقدم المجلس القومي 
)  ةبجمهورية مصر العربي(ذوي اإلعاقة

جميع لالشكر والتقدير  جزيلب
  .اضرينالسادة الح


