
يأتي هذا العنوان هنا

السلبيات -اإليجابيات 

شخاص برز نتائج تجربة نموذج إدارة الدولة بشكل مباشر للجمعيات التي توفر خدمات اإلدماج لألأ
ذوي اإلعاقة في كافة المجاالت
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 2004 لسنة )2( رقم قانون بسن اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق وحماية تعزيز إلى قطر دولة سعت  

 قةاإلعا ذوي األشخاص حقوق اتفاقية على الدولة توقيع بعده ومن الخاصة االحتياجات ذوي بشأن

.األشخاص هؤالء بحقوق الدولة ايمان ترسخ التي المتحدة باألمم العامة الجمعية أقرتها والتي

 شاملو حقيقي ادماج تحقق التي والهيئات والجمعيات المراكز إنشاء إلى الدولة سارعت اإلطار هذا وفي

 األشخاص بهؤالء الخاصة القضايا دمج أجل من جهًدا الدولة تدخر لم حيث اإلعاقة، ذوي لألشخاص

.وبرامجه سياساتها كافة في واحتياجاتهم
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:المؤسسات والهيئات الداعمة لمفهوم إدماج األشخاص ذوي االعاقة
:وتنقسم هذه المؤسسات والهيئات إلى فئتين 

مؤسسات وهيئات حكومية 
أنشأتها الدولة وهى مسؤولة 

عنها بشكل كامل

 لألشخاص ذوي اإلعاقة" الشفّلح"مركز

معهد النور للمكفوفين

مدارس الهداية المستقلة

مركـز قطر االجتماعي والثقافي لمكفوفين

Best Buddies

مركز الدمج ودعم االحتياجات الخاصة بجامعة قطر

أكاديمية العوسج

قسم التعليم الخاص التابع لمستشفى الرميلة

 مدى(مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة(

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

 ساسول، هو مبادرة من شركة "قطر متيسرة للجميع"تطبيق  

ي مؤسسات وهيئات المجتمع المدن
المستقلة أنشأتها كيانات 

وأشخاص بشكل خاص وتنظم 
 الدولة طريقة عملها وتشرف على

نظام العمل بها
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مؤسسات وهيئات المجتمع المدني 
 المستقلة أنشأتها كيانات وشخاص
 بشكل خاص وتنظم الدولة طريقة
.اعملها وتشرف على نظام العمل به

ر بسط ال ال لهؤالء األشخاص ويعتب اج فع ق ادم ة وتحقي وق ألشخاص ذوي اإلعاق ة ويتضح مما سبق جهود دولة قطر لضمان حق دول

وفر ف راً تت ن بتشريعاتها وقوانينها سيطرتها على الجمعيات والهيئات التي توفر خدمات اإلدماج لألشخاص لذوي اإلعاقة أم ر م ا الكثي يه

:  اإليجابيات والتي نسردها في التالي

ذه الجمعي1. ى ه رفة عل ات المش ات والمؤسس رة و الهيئ ة واالس ة االجتماعي ي وزارة التنمي ة ف ة متمثل من الدول ات تض

.والمراكز جودة وتكامل الخدمات المقدمة ألشخاص ذوي اإلعاقة داخل هذه الجمعيات

تدام  لهذه الجمعيات بشكل)  الكادر المؤهل / برامج / مناهج / موارد (تضمن الدولة توفير ما يلزم من دعم لوجستي 2. مس

ت ا ع تح ذي يق ام وال عيدين الع ى الص ك عل ة، وذل ودة المطلوب اءة والج ة بالكف ديم الخدم تمرارية تق من اس ؤولية يض لمس

در المت ة بالق ة المطلوب وفير الخدم ات بت خاص والكيان إلزام األش ك ب اص وذل ة، أو الخ راف الدول رة إلش ن المباش ع م وق

ي ل ف دم والمتمث دعم المق ة ال ين عملي ول  الكفاءة والشمولية، وذلك باإلشراف الدوري عليها، كذلك تنظيم وتقن اة وقب الرع

.التبرعات والدعم النقدي المقدم من قبل المجتمع المدني
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مؤسسات وهيئات المجتمع المدني 
 المستقلة أنشأتها كيانات وشخاص
 بشكل خاص وتنظم الدولة طريقة
.اعملها وتشرف على نظام العمل به

ر بسط ال ال لهؤالء األشخاص ويعتب اج فع ق ادم ة وتحقي وق ألشخاص ذوي اإلعاق ة ويتضح مما سبق جهود دولة قطر لضمان حق دول

وفر ف راً تت ن بتشريعاتها وقوانينها سيطرتها على الجمعيات والهيئات التي توفر خدمات اإلدماج لألشخاص لذوي اإلعاقة أم ر م ا الكثي يه

:  اإليجابيات والتي نسردها في التالي

بع3. ة بعضها ال وين يُسهل االشراف المباشر للدولة على هذه المؤسسات والجمعيات من الربط بين مؤسسات الدول ض وتك

ك الخدم ار الشراكات لتوفير خدمات الدمج الشامل وكذلك  توفير فرص التمهين والتوظيف، حيث تسير تل ات ضمن مس

.خاص ذوي اإلعاقةمتفق عليه مسبقاُ بداية من التعليم والتأهيل وصوالً لعملية التوظيف تحت مظلة اإلدماج الشامل لألش
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مؤسسات وهيئات المجتمع المدني 
 المستقلة أنشأتها كيانات وشخاص
 بشكل خاص وتنظم الدولة طريقة
.اعملها وتشرف على نظام العمل به  صحة الجمعيات هذه على المشرفة والمؤسسات الهيئات و واالسرة االجتماعية التنمية وزارة في متمثلة الدولة تضمن7.

.اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج عن المسؤولة والمراكز الجمعيات هذه تقدمها التي واإلعالمية التوعوية الممارسات

 اإلعاقة ويذ واألشخاص األسر قلوب في  والطمأنينة الثقة والمؤسسات الهيئات هذه على للدولة المباشر االشراف يبعث 8.

.ومسؤولة أمنة كيانات ضمن أنهم حيث

 واقع عن ةوصادق واضحة واالحصائيات ببيانات بالخروج والمؤسسات الهيئات هذه على للدولة المباشر اإلشراف يسمح9.

 لكافة والقياس التقييم عملية من يسهل مما لهم المقدمة الخدمات ونوعية قطر دول داخل اإلعاقة ذوي األشخاص

  .اإلجراءات

 كياناتال هذه إنشاء أن حيث كفاءتها من يزيد االعاقة ذوي لألشخاص الرعاية تقدم التي والمراكز للجمعيات الدولة دعم10.

 اناتالكي قبل من تقديمه يصعب الذي األمر والمراكز الجمعيات هذه لتجهيز الزمة مرتفعة مادية تكاليف يستلزم

.الخاصة واألشخاص

ر بسط ال ال لهؤالء األشخاص ويعتب اج فع ق ادم ة وتحقي وق ألشخاص ذوي اإلعاق ة ويتضح مما سبق جهود دولة قطر لضمان حق دول

وفر ف راً تت ن بتشريعاتها وقوانينها سيطرتها على الجمعيات والهيئات التي توفر خدمات اإلدماج لألشخاص لذوي اإلعاقة أم ر م ا الكثي يه

:  اإليجابيات والتي نسردها في التالي
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مؤسسات وهيئات المجتمع المدني 
 المستقلة أنشأتها كيانات وشخاص
 بشكل خاص وتنظم الدولة طريقة
.اعملها وتشرف على نظام العمل به

 الجاد التنفيذ الجمعيات هذه على المشرفة والمؤسسات الهيئات و واالسرة االجتماعية التنمية وزارة في متمثلة الدولة تضمن11.

 وبين  اإلعاقة ذوي األشخاص إدماج ومراكز جمعيات بين التعاون إطار في تتم التي  التفاهم ومذكرات لالتفاقيات والفعلي

.األخرى الدولة مؤسسات

 استدامة الجمعيات هذه على المشرفة والمؤسسات الهيئات و واالسرة االجتماعية التنمية وزارة في متمثلة الدولة تضمن12.

 كأن ةالمسؤول والمراكز الجمعيات ضمن للبقاء به المسموح السن تجاوزهم بعد اإلعاقة ذوي لألشخاص المقدمة الخدمات

.والمجتمعية الترفيهية والخدمات النوادي لهم توفر

ر بسط ال ال لهؤالء األشخاص ويعتب اج فع ق ادم ة وتحقي وق ألشخاص ذوي اإلعاق ة ويتضح مما سبق جهود دولة قطر لضمان حق دول

وفر ف راً تت ن بتشريعاتها وقوانينها سيطرتها على الجمعيات والهيئات التي توفر خدمات اإلدماج لألشخاص لذوي اإلعاقة أم ر م ا الكثي يه

:  اإليجابيات والتي نسردها في التالي
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مؤسسات وهيئات المجتمع المدني 
 المستقلة أنشأتها كيانات وشخاص
 بشكل خاص وتنظم الدولة طريقة
.اعملها وتشرف على نظام العمل به

ن وفي ضوء إشراف الدولة المباشر على جمعيات ومؤسسات ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة، نجد أنه الب د م

اج ى إدم ا عل ن تأثيره م م ات ويعظ رز اإليجابي لبيات ويب ى الس وازن يتالف ام مت اد نظ عي إليج ؤالء  الس ه

بيل الم ى س ه عل ن تنظيم ي اطار اداري سهل يمك ديم الخدمات ف ن األشخاص بشكل يسمح بسرعة تق ال م ث

ار خالل التسهيالت الرقمية، باإلضافة للسماح للمؤسسات والهيئات الخاصة واألشخاص المهتمة ب خوض غم

ادي والمعن دعم الم ة وال ديم التسهيالت الالزم وي، العمل في مجال ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بتق

.بما ال يخل بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة التي تهدف إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

 ً ..ختاما



"لكم على حسن االستماع " شـــــكرا


