
 خطة اإلعاقة المحلية



 ماهي خطة اإلعاقة احمللية؟

 تتضمن وثيقة يتم تطويرها من خالل تعاون فئات اجملتمع احمللي املختلفة
لتحسني  إستخدام املوارد املتوفرة خطة شاملة للوقت واإلجراءات و

 .  شخاص وو  اإلعاقةالظروف املعيشية وحتقيق تكافؤ الفرص لأل



 ملاوا علي املستو  احمللي؟

على الصعيد احمللي أسهل واملوارد احملتملة  عييةختصيص أدوار اجلهات امل
 . على املستوى الوطين ميه

 هلا صلة مباشرة لألشخاص وو  اإلعاقةمعظم األحوال املعيشية 
 .املستوى احملليب
الالمركزية والتيمية احمللية  



 ملاوا اإلعاقة؟

اإلتفاقية والقانون اجلديد 
 جزء من اجملتمع ويعانون من التمييز واالستبعاداإلشخاص وو  اإلعاقة 
تضمني اإلعاقة داخل اخلطط علي مجيع املستويات 
 مل تعط ما يكفي من اليتائجعزل اإلعاقة والتعامل معها بإجراءات ميفصلة  . 
اخلطة تفعل مشاركة اإلشخاص وو  اإلعاقة يف رفاهية اجملتمع احمللي ككل 



 ملاوا خطة؟

التيوع 
ما هو ممكن وأهداف واقعية 
امللكية 
تسهيل التضمني داخل اخلطة احمللية 
اإلستفادة الكاملة من املوارد املتوفرة بالفعل 
 تيسري توزيع األدوار ومشاركة اجلميع والتيفيذ والتقييم 

 



 :ناجحة خطة في للبدء مسبقة متطلبات

 توافر حد أدين من استعداد األشخاص وو  اإلعاقة وأسرهم من خمتلف
 .أنواع اإلعاقات للمشاركة

 توافر الشعور مبلكية مجاعية للخطة من ميظور التيمية احمللية وليس من
 .ميظور املشروعات وات املدة احملددة



 :ناجحة خطة في للبدء مسبقة متطلبات

 توافر شخصيات وأطراف اعتبارية مهتمة تيتمي ألكثر من طرف يقومون
 .بدور احملفز

 ثقة أطراف اجملتمع وخاصة األشخاص وو  اإلعاقات بالقدرة علي
 .التغيري

توفر يف السياسات احمللية جهود حنو الالمركزية والتيمية احمللية. 













 :خصائص مقدم المفهوم

 مقتيع ومتحمس للفكرة 

فكرة السيطرة على اخلطة  اولدية سيطرة  ليس 

 ُملم باجملتمع وعاداته وتقاليده 

 ووو مسعه إجيابيةلديه عالقات قوية ووثيقة مع اجملتمع 

 ومباشرة للمجتمع  ملموسهله تأثري وخدمات 



 خطوات التعبئة االجتماعية 
 حتديد املستهدفني

التواصل املبدئي وتبادل 
 اآلراء

 التوعية والتحفيز

 العمل املشرتك



 خطوات التحفيز
لفت االنتباه ألمهية 

 القضية

ربط القضية حبياة 
 الفرد

الثقة يف القدرة علي 
 التغيري

الرضا علي اليتائج 
 احملققة

* John Keller’s ARCS Model of Motivational Design 



 :  خصائص الميسر 

يعتمد على أسلوب الشراكة يف عمله ويؤمن به وجييده 

 واجملتمع للقيام بالتغيري  لالفرادبياء القدرات والتمكني  اسلوبييتهج 

 بشكل خاص هم  االعاقةوو   واالشخاصاجملتمع بشكل عام  انيرى
عن التغيري وأنت دوره ال يتعدى تيسري عملية  واملسؤلنيأصحاب احلق 
 احمللية  االعاقةاستخدام خطة 



 :  خصائص الميسر 

 االكثر االكثرحيرتم مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ويشجع الفئات  
 على املشاركة ..... ( ,الفقراء, األطفال , املرأة وات اإلعاقة )  هتميشا

 يعمل من خالل ميظومة تعاون مع مجيع املعييني من خالل عمل مجاعي 

جييد مهارات التواصل والتفاوض والتيسري 

مقبول اجتماعيا داخل اجملتمع 



ما هي الصعوبة التي تواجه الجمعيات كميسر للخطة 
 :يعمل بمنهجية الشراكة



 داخل الجمعية: أوال 

صعوبة العمل مبيهجية جديدة 

 عدم تقبل فكرة أن تكون اجملتمعات هي املتحكمة يف سري العمل واختاو
 القرارات

 جنحت يف السابق مع جمتمعات  ثابتهعدم املرونة وااللتزام بأساليب وطرق
 أخرى 

صعوبة مشاركة املعلومات واملهارات ونقلها للمجتمع 



 داخل الجمعية: أوال 

 اليهجيةصعوبة االلتزام باملسار البطيء نوعا مليهجية املشاركة يف مقابل 
 التقليدية 

 والشفافية يف  الرشيده احلوكمةمبادئ  ارسالعدم قدرة اجلمعية يف
   انشطتها

 كأفراد واجتاهاهتم   واالدارةصعوبات داخل العاملني 

 اجلمعية مع أهداف اجملتمع واولويات اهدافعدم اتفاق 



 : داخل المجتمع: ثانيا 

والتعود على وضع املستفيد من اخلدمات  االتكالية 

 ضعف القدرات والوعي 

 التغيري امكانيةعدم الثقة يف اآلخر وعدم الثقة يف 

 البحث يف اليتائج السريعة 



 : داخل المجتمع: ثانيا 

 بعض أعضاء اجملتمع من القادة يقاوموا التغيري الستفادهتم من الوضع
 احلايل

 عدم التوافق والصراعات بني اجملموعات داخل اجملتمع 

عدم وجود شكل تيظيمي مبدئي للمجتمع يسهل عملية اختاو القرار 


