
توظيف ذوي اإلعاقة في مصر

أُعدت بواسطة: أدهم كساب - أحمد الشربيني - أحمد كمال - هبة السواحلي - أشرف عليها: د. غادة برسوم

۲۰۱۸
لماذا ال يتم توظيف ذوي اإلعاقة؟

يواجه ذوو اإلعاقة في مصر عقبات تمنع حصولهم على الخدمات األساسية بما يشمل خدمات الصحة والمواصالت 
العامة والتعليم، وتؤثر هذه القيود بشكل دائم على فرص الحياة المستقبلية لهم. وتتفاقم المشكلة بسبب الوصمة 
االجتماعية التي تلحق بأصحاب بعض اإلعاقات، حيث يكون االنطباع األولي عن ذوي اإلعاقة هو أنهم أقل إنتاجا، وال 
يتم اإلنفاق على التكاليف المتعلقة باالستثمار لبناء قدرات ذوي اإلعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع بسبب النتائج غير 
المؤكدة لهذا االستثمار وغياب حاالت مشابهة ناجحة. وباإلضافة إلى ذلك، أدى اتباع نهج عالمي موحد لتحسين دمج 
ذوي اإلعاقة - كما لو كانوا مجموعة متجانسة – إلى وضع سياسات ال تتناول احتياجاتهم المحددة وإمكاناياتهم. كما 
أنه يوجد بيانات غير كافية عن أسباب استبعادهم والتحديات الفعلية التي يواجهها ذوو اإلعاقة والشركات التي توظفهم.

يشكل ذوو اإلعاقة ما يقرب من ۱۰٪ من السكان في مصر . ۷٤٪ منهم يعانون من إعاقة عقلية، و۱٥٪ يعانون 
من إعاقة حركية، و۷٪ يعانون من إعاقة بصرية، و٤٪ يعانون من  إعاقة سمعية، إال أن البيانات عن نسب اإلعاقة 

غير دقيقة في مصر نظرا ألن المواطنين عادة ما يرفضون اإلبالغ عنها لتجنب الوصم في المجتمع. 

لماذا تستمر المشكلة في النمو؟
تتحمل األسرة العبء األول للعناية بذوي اإلعاقة خاصة في حالة األسر التي تعاني من الدخل المنخفض واألمية، 
وعادة ما يتم توجيه العناية والمال لنفقات األشقاء األصحاء ألنهم يتم اعتبارهم األكثر استحقاقا. وبالنسبة لذوي 
وتعد  وإليها.  منها  اليومي  واالنتقال  العمل  أماكن  داخل  يومي  تحٍد  الخدمات  إلى  الوصول  يعتبر  أنفسهم  اإلعاقة 
المواصالت العامة عقبة رئيسية في طريقهم، كما أن غالبية المباني في مصر لم يتم تصميمها لتالئم احتياجات ذوي 
اإلعاقة، وبناء عليه، حتى ولو تمكن أحد/إحدى ذوي اإلعاقة من تجاوز العقبات أمام حصوله/حصولها على خدمات 

التعليم والصحة، لن يتمكن/تتمكن من الوصول لسوق العمل.    

حجم المشكلة

ملتقى السياسات العامة

موجز سياسات

 (1) Country Profile on Disability Arab Republic of Egypt. (2002, March 1), retrieved from http://siteresources.world-
bank.org/DISABILITY/Resources/Regions/MENA/JICA_Egypt.pdf

اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 

في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية.



اتبعت الحكومة نظام الكوتة لضمان إدماج ذوي اإلعاقة، إال أن تطبيق هذا النظام يشوبه الكثير من العيوب التي 
أسفرت عما يسمى بـ"أشباح ذوي اإلعاقة" الذين تظهر اسماءهم فقط في كشوف المرتبات بدال من دمجهم بشكل 
حقيقي في قوة العمل. وعلى الجانب اآلخر  ال يتولى القطاع الخاص المسؤولية االجتماعية لتوفير بيئة عمل مالءمة 
لذوي اإلعاقة أو توظيفهم، ويعتبر غياب الرؤية الواضحة للهيئات الحكومية أساس هذا التهميش، وخاصة في ظل 
تخصيص أموال غير كافية لشؤون ذوي اإلعاقة، ويظهر ذلك بوضوح من خالل غياب اإلشراف والنهج المنظم في 
دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع بشكل شامل، إذ تم تعريف اإلعاقة نفسها بشكل خاطيء لوقت طويل كحاجز يقف أمام 
الدمج بدال عن القوانين واللوائح. وقد ظهرت كيفية تفكير صناع السياسات من خالل نهج الرعاية االجتماعية لوقت 
طويل قبل توقيع مصر على اتفاقية حقوق اإلنسان في عام ۲۰۰۷، إذ عملت الرؤية السابقة من منظور خيري، لذا 
هدفت السياسات العامة إلى معالجة نتائج تهميش ذوي اإلعاقة بدال من تشجيع دمجهم، وتتباين النسب التقديرية 
لذوي اإلعاقة بشكل كبير ما بين مليون إلى ۱۸ مليون نسمة، وقد نتج هذا االختالف االكبير بين النسب عن غياب 
التعريف القانوني لذوي اإلعاقة قبل تطبيق القانون الجديد(۲۰۱۸/۱۰)، باإلضافة إلى االعتماد على عدد األهالي 

الذين يقومون بتسجيل أبناءهم كذوي اإلعاقة، وهو مصدر ال يمكن االعتماد عليه. 



التعاطف  لنشر  إعالمية وطنية  اإلعاقة من خالل حملة  المواطنين عن ذوي  زيادة وعي  الوعي:  ۱. نشر 
والتسامح والتدخل المبكر للدمج.

۲. أماكن عمل مالءمة:  إنشاء أماكن عمل مالءمة لالحتياجات الجسدية لذوي اإلعاقة وانتقاالتهم، ويمكن 
تطبيق ذلك من خالل البدء في مشروعات تجريبية بدعم من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية وتكرار 

هذا النموذج في أماكن العمل الجديدة.
۳. توفير بيئة ريادة األعمال مالءمة لذوي اإلعاقة: يمكن التحول من االعتمادية إلى تولي األدوار اإلدارية 
في الشركات اإلبداعية الناشئة من خالل االستثمار في بناء قدرات ذوي اإلعاقة، فالتدريب والحوافز المالية 

من شأنها تشجيع الشراكات مع ذوي اإلعاقة في ظل اإلرشاد والدعم المستمر.
٤. جمع البيانات والتحليالت: إنشاء وحدة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لتتولى إصدار 
الدراسات الموثوقة عن أعداد ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم وإمكانياتهم والعقبات التي يواجهونها. وستعمل تلك 

المعلومات والبيانات على وضع سياسات أفضل تستند إلى األدلة والبيانات.
للقضاء على  االجتماعي  التضامن  اإلعاقة عن وزارة  لشؤون  القومي  المجلس  الرئاسة: فصل  اهتمام   .٥
التضارب الحالي للمصالح، وقد يعمل تقديم التقارير إلى الرئيس مباشرة على تمكين ذوي اإلعاقة كفئة من 

المواطنين لديها قوة سياسية واحتياجات بدال عن كونها مادة لألنشطة الخيرية.
على  اإلعاقة  لذوي  المخصصة  المبالغ  لجميع  موحدة  مظلة  إنشاء  اإلعاقة:  لذوي  الوطني  الصندوق   .٦
المستوى الوطني على أن تكون داخل وزارة المالية، وسيكون من شأن الهيكل الموحد تعزيز الشفافية وتيسير 

تحليل اإلنفاق على البنود المتعلقة بذوي اإلعاقة.

التوصيات
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شكل سن قانون ۲۰۱۸/۱۰ في مصر خروجاً عن إطار الرعاية االجتماعية للسياسات المتعلقة بشؤون ذوي اإلعاقة 
لتبني نهج جديد يتناول مفاهيم المساواة والتمييز وتكافؤ الفرص ومسؤولية الحكومة. إذ يشمل القانون تعريفات 
واضحة لهذه المفاهيم  مع التركيز على إعادة التأهيل والوعي حول الوقاية من اإلعاقة. ويمكن دعم هذه الرؤية من 

خالل وضع استراتيجيات تنفذها الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النهج القائم على الحقوق.

وحتى يتم دمج ذوي اإلعاقة بشكل فعال على المستوى الوطني يجب على الحكومة االستماع إلى أصحاب األعمال 
والتعامل مع مخاوفهم، فالعمل على إعادة تأهيل المجتمع لفهم اإلعاقة إلى جانب وضع سياسات التمييز اإليجابي من 
شأنه خلق مزيد من الفرص وبيئة عمل أفضل، ويمكن أن يلعب كل من التمويل المتناهي الصغر والعمل الحر أدوار 
رئيسية في تعزيز التوظيف بين ذوي اإلعاقة.  وينبغي أن تعمل اللوائح والقوانين على تسهيل عملية منح القروض 
بإجراءات بسيطة ، إلى جانب الخدمات االستشارية واإلرشاد الوظيفي للشركات الناشئة، كما تعد إتاحة البيانات عامالً 
االستغالل   إنشاء صندوق وطني على  ذلك سيعمل  إلى  السياسات واالستراتيجيات، وباإلضافة  في تحسين  حاسماً 

األمثل لجميع األموال المخصصة لتعزيز توظيف ذوي اإلعاقة.

الخالصة

ملتقى السياسات العامة هو مبادرة بدأت في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في أكتوبر ۲۰۱۷، وتهدف 
المبادرة إلى سد الفجوة في مجال بحوث السياسات من خالل تقديم اآللية التي يمكن بواسطتها العمل على صياغة 
األفكار الجيدة واإلجابات المنطقية والحلول الهادفة ومناقشتها وصقلها واختبار صحتها وعرضها على صانعي 
السياسات في شكل منظم شديد الوضوح ممتد األثر، وذلك بهدف حل المعضالت الحادة والمزمنة التي تعاني منها 

السياسات في مصر. 
تجمع  منتظم  بشكل  السياسات  عمل  فرق  تشكيل  فيها  يتم  عمل  وحدة  العامة  السياسات  ملتقى  يوفر 
تزويدهم  ليتم  المبدعين،  السياسات  محللي  وشباب  الخبرة  ذوي  من  السياسات  مجال  في  الباحثين/الموجهين 
إلى  والوصول  والمعرفة  العالقات  وشبكات  واألدوات  والمساحة  الجديدة  والخبرات  والتدريب  الالزمة  بالموارد 
الخبراء، وذلك بهدف تمكينهم من التوصل إلى حلول سليمة ودقيقة ومبدعة في مجال صياغة السياسات التي تتميز 

بإمكانية الدعوة إليها بشكل فعال وإيصالها لصانعي السياسات المعنيين ولعامة المواطنين. 
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة
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عندما يجتمع البحث الدقيق مع اإلبداع


