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اإلعاقة والرعاية ومشاركة املرأة 

يف القوى العاملة يف مصر





1- مقدمة

إن قــر مســئولية أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عىل املــرأة ميكــن أن يعرقل مشــاركتها يف 

ســوق العمــل. فعــىل مســتوى  العــامل، تقــوم النســاء بثالثــة أضعــاف األعــال غــر مدفوعــة األجــر مقارنًة 

بالرجــال، ولكــن ال يجــب النظــر إىل هــذه النتيجــة عىل أنها قدر النســاء، بــل عىل العكس، فإن السياســات 

ــا  ــادة توزيعه ــا وإع ــد منه ــعى إىل الح ــر وتس ــة األج ــر مدفوع ــال غ ــرف باألع ــي تع ــة الت االقتصادي

ميكنهــا أن تزيــد مــن مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي املســتدام واملســاواة 

بــن الجنســن. والتحــدي هنــا هــو كيفيــة قيــاس عــبء أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ومزاياهــا 

وتحديــد أســبابها مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة. ومــا يزيــد مــن تفاقــم هــذا التحــدي أن األعــراف 

االجتاعيــة تُقــِر األعــال غــر مدفوعــة األجــر عــادًة عــىل النســاء وهــو مــا يعنــي أن تغيــر ذلــك قــد 

يتطلــب تحــول ثقــايف إضافــًة إىل إزالــة العوائــق الهيكليــة الســائدة أمام مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملة.

ــاد الخدمــات املقدمــة داخــل األرسة ألفرادهــا،  وتغطــي األعــال غــر مدفوعــة األجــر ىف املعت

ــة  ــال املجتمعي ــة واألع ــال املنزلي ــة واألع ــن وذوى اإلعاق ــار الس ــال وكب ــة األطف ــك رعاي ــمل ذل ويش

ــل  ــر مقاب ــخص آخ ــع لش ــرد أن يدف ــن للف ــاً ميك ــاًل" ألن نظري ــطة "عم ــذه األنش ــر ه ــة. وتعت التطوعي

القيــام بهــا. ويف الــدول منخفضــة الدخــل، تتحمــل الفتيــات والنســاء مســئولية غــر متكافئــة ىف القيــام 

بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ومنخفضــة األجــر. لذلــك ال تحظــى النســاء بوقــٍت كاٍف للقيــام 

ــى  ــع، أو حت ــر املجتم ــطة تغي ــاركة يف أنش ــل، أو املش ــبيك والتواص ــر، أو للتش ــة األج ــال مدفوع باألع

للراحــة. ويــؤدى "فقــر وقــت النســاء" هــذا إىل تقويــض رفاهتهــن، ويخلــق حــاالت مــن عــدم األمــان، 

ويزيــد مــن التبعيــة املاليــة ويحــد مــن خيــارات العمــل الالئــق، إىل درجــة تصــل إىل قــر عمــل النســاء 

ــاء أعــال الرعايــة  عــىل الوظائــف املتدنيــة وبــدوام جــزيئ يف القطــاع غــر الرســمي. وقــد إزدادت أعب
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عــىل الفتيــات والنســاء زيــادة كبــرة مــع انتشــار فــروس كوفيــد-19، حيــث ارتفعــت نســبة أعــال 

الرعايــة املنزليــة بســبب الحظــر وتعليــق الدراســة يف املــدارس والتــي تقدمهــا النســاء. 

وإذا نظرنــا إىل أعــال رعايــة ذوى اإلعاقــة يف مــر، تشــر اإلحصــاءات املتاحــة إىل أن نســبة 

األفــراد ذوي اإلعاقــة متثــل 10% مــن الســكان، ويقــع عــبء رعايتهــم بشــكل غــر متكافــئ عــىل أفــراد 

األرسة مــن اإلنــاث. ويف الوقــت ذاتــه، فــإن خدمــات الرعايــة الرســمية تعــد يف مرحلــة وليــدة، ومتيــل 

ــإن  ــك، ف ــة يف األرسة. ونتيجــة لذل ــاث وحدهــن بأعــال الرعاي ــة إىل تكليــف اإلن األعــراف االجتاعي

ــن  ــرص عمــل خــارج منازله ــان النســاء مــن الســعي للحصــول عــىل ف إحــدى العواقــب تكــون حرم

ــالل  ــن خ ــا م ــن خلقه ــن املمك ــي كان م ــل الت ــرص العم ــاض ف ــع إىل انخف ــال باملجتم ــي الح وينته

التوســع يف تقديــم خدمــات الرعايــة رســمياً.

إن الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو استكشــاف الحاجــة إىل خدمــات الرعايــة لــذوي اإلعاقــة 

يف مــر وأيضــاً تحديــد معوقــات وإمكانيــة خلــق فــرص عمــل للنســاء مــن خــالل التوســع يف توفــر 

هــذه الخدمــات لــأرس التــي تحتاجهــا.

ــوق  ــاء يف س ــاركة النس ــىل مش ــا ع ــة وعواقبه ــة والرعاي ــن اإلعاق ــة ب ــاف العالق والستكش

العمــل يف مــر، أجــرى املركــز املــري لبحــوث الــرأى العــام )بصــرة( دراســة اســتقصائية عــىل عينــة 

مــن املريــن يف جميــع محافظــات الجمهوريــة عــام 2016، حيــث تــم جمــع البيانــات عــن طريــق 

الهاتــف خــالل الفــرة مــن 22 مــارس 2020 حتــى 4 إبريــل 2020.  وتخضــع كل التقديــرات الــواردة 

يف موجــز السياســات هــذا لهامــش خطــأ أقــل مــن %3.
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2- مدى انتشار المشكلة

ــخاص ذوي  ــح" األش ــمل مصطل ــة )2007(، "يش ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــاً التفاقي وفق

اإلعاقــة "كل مــن يعانــون مــن إعاقــات طويلــة األجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حّســَية، تشــكل 

حواجــز متنعهــم مــن املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــىل قــدم املســاواة مــع اآلخريــن". 

ويقــدر عــدد األفــراد الذيــن يعيشــون باإلعاقــة مبليــار شــخص عــىل مســتوى العــامل، أو 15% مــن ســكان 

العــامل1، كــا ميثلــون أكــر أقليــة يف العــامل. وقرابــة 180- 220 مليــون شــخص منهــم تــراوح أعارهــم 

بــن 15-24. وهــذه األرقــام أخــذة يف الزيــادة بســبب النمــو الســكاين، وتزايــد الشــيخوخة بــن الســكان، 

وارتفــاع الحــاالت الصحيــة املزمنــة، وزيــادة حــوادث الطــرق، والعنــف بــن الشــباب، والســلوك املحفوف 

باملخاطــر، والحــروب والنزاعــات، واملشــاكل البيئيــة، وســوء التغذيــة. ففــي البلــدان التــي يكــون توقــع 

الحيــاة عنــد امليــالد فيهــا أكــر مــن 70 عامــاً، فــإن األفــراد ذوى اإلعاقــة بهــا يعيشــون متوســط 8 أعــوام، 

أو 11.5 باملئــة مــن مــدة عمرهــم باإلعاقــة. ويعيــش 80 باملئــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الــدول 

ــدالت  ــع مع ــة(. وترتف ــة العاملي ــة الصح ــايئ. )منظم ــم املتحــدة اإلمن ــج األم ــاً لرنام ــك فق ــة، وذل النامي

ــل التعليمــي املنخفــض يف دول منظمــة التعــاون  ــن املجموعــات ذات التحصي ــراً ب ــاً كب ــة ارتفاع اإلعاق

 .2)OECD( االقتصــادي والتنميــة

يف حالــة مــر، وفقــاً للجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء )CAPMAS(، يشــر التعــداد 

الســكاين لعــام 2017 أن نســبة املريــن ذوي اإلعاقــة متثــل 10.7% مــن إجــايل الســكان. وفيــا يتعلــق 

بالنــوع االجتاعــي، ميثــل الذكــور 53.9% مــن ذوي اإلعاقــة، مقابــل 46,1 % مــن اإلنــاث.
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1  إدماج األفراد ذوى اإلعاقة، البنك الدولي، 
https://www.worldbank.org/en/topic/disability#:~:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%201520%25%of%20
the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities.

ــة  ــة الذهني ــخاص ذوي اإلعاق ــية لألش ــوق األساس ــي )FRA(، )2010(، احلق ــاد األوروب ــة لالحت ــية التابع ــوق األساس ــة احلق 2 وكال
ــى:  ــط التال ــى الراب ــا عل ــالع عليه ــن االط ــة. وميك ــة العقلي ــاكل الصح ــن مش ــون م ــن يعان ــخاص الذي واألش

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1743-disability-factsheet_EN.pdf



إن ارتفاع نسبة الفقر واألمية يف مر يعيقان تحسن منط حياة ذوى اإلعاقة.

وتعتــر خدمــات  الرعايــة يف ذاتهــا منفعــة للمجتمــع إلنهــا بالطبــع تســهم يف رفاهــة العيــش 

لــكل مــن مقــدم الرعايــة ومتلقيهــا وتعــزز العالقــات الوثيقــة بينهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن أعــال 

ــك  ــة كافــة، ســواء كانــت مدفوعــة األجــر أو غــر مدفوعــة األجــر، تضيــف قيمــة لالقتصــاد لذل الرعاي

ــة.  ــرات االقتصادي ــا يف التقدي يتوجــب تضمينه

ــر  ــاركة غ ــن مبش ــن يقم ــاً إال أنه ــر تعلي ــن أك ــر أصبح ــاء يف م ــن إن النس ــم م ــىل الرغ وع

املتكافئــة يف األعــال غــر مدفوعــة األجــر مقارنــة بالرجــال، والتــى تتضمــن الرعايــة. وبالنســبة للدولــة 

بأكملهــا، فقــد تــم تقديــر قيمــة األعــال غــر مدفوعــة األجــر مببلــغ 654 مليــار جينــه مــري )73.6 

ــا لدراســة أجراهــا  ــج القومــي املــري وفًق ــل 32.8% مــن إجــاىل النات ــار دوالر( يف عــام 2015 متث ملي

الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــام 2015، حيــث مثلــت نســبة النســاء 79% مــن إجــايل 

قميــة األعــال غــر مدفوعــة األجــر يف األرسة املعيشــية، مــا أشــار إىل إن قيمــة إســهامهن بلغــت 517 

مليــار جنيــه مــري )58.2 مليــار دوالر( ىف عــام 2015. يشــر هــذا التقديــر إىل إن مســاهمة النســاء يف 

االقتصــاد كانــت أعــىل بكثــر مــا تــم وصفــه عــن مشــاركتهن يف القــوي العاملــة، والتــي تــم تقديرهــا 

بنســبة 23% يف عــام 2014 3.  
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3 األهــرام أوناليــن )20 يونيــو 2016(، األعمــال املنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر فــي مصــر ُمقــدرة بنحــو 654 مليــار جنيــه مصــري: 
اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء. ميكــن االطــالع عليهــا علــى الرابــط: 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3223468/12//Business/Economy/Unpaid-housework-in-Egypt-estimated-at-
EGP--bln-CA.aspx



2-1  اخلصائص االجتماعية االقتصادية لذوي اإلعاقة واحتياجات رعايتهم

يشــر املســح الــذي أجــراه مركــز بصــرة إىل أن 5% مــن املســتجيبن لديهــم فــرد مــن أفــراد األرسة 

ــن  ــغ 10%، رمبــا ألن املبحوث ــة. وتعــد هــذه النســبة أقــل مــن املتوســط القومــي البال مــن ذوي اإلعاق

اختــاروا عــدم الكشــف عــن أن لديهــم مثــل هــذا الوضــع يف أرسهــم املعيشــية، أو أنهــم غــر مدركــن 

لتعريفــه الواســع. أيــاً كان األمــر، فمــن املفيــد مــع ذلــك الركيــز عــىل إجابــات هــذه النســبة )5%( مــن 

العينــة لإلجابــة عــىل األســئلة املطروحــة يف هــذه الورقــة.

ــذوي األحتياجــات  ــة ل ــة األرسي ــن ســات الخلفي ــرز م ــا ي ــات املســح أن أول م وتوضــح بيان

ــن األرس ذات األحجــام األكــر واألصغــر. عــالوة عــىل  ــة 43% ب ــك، تًقســم النســبة املتبقي ســوخالف ذل

ــة. ــم يف املناطــق الريفي ــر مــن 72% منه ــش أك ــك، يعي ذل

وبالنظــر إىل مــن يقــدم الرعايــة لــذوي اإلعاقــة، تشــر نتائــج املســح إىل أن أكــر مــن ثلــث ذوي 

اإلعاقــة ال يتلقــون رعايــة )بنســبة 34.6 %(. خــالف ذلــك، متثــل ثــاين أكــر مجموعــة تتــم رعايتهــا مــن 

األم و/أو األب )30.4 %(. واملالحظــة األكــر لفًتــا لالنتبــاه هــي أن أيــاً مــن األرس التــي شــملها االســتطالع 

مل تبلــغ عــن ســعيها إىل الحصــول عــىل املســاعدة مــن مقدمــي رعايــة متخصصــن.

ــر املســح أن %55.2  ــة، يُظه ــذوي اإلعاق ــة ل ــم الرعاي ــت املســتغرق يف تقدي ــا بالنســبة للوق أم

مــن األفــراد املعنيــن يقضــون اليــوم بأكملــه. خــالف ذلــك، فــإن الوقــت املقــدم للرعايــة يــراوح مــا بــن 

ســاعتن إىل 12 ســاعة يف اليــوم.
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عنــد الســؤال عمــن يرافــق ذوي اإلعاقــة إلجــراء الفحوصــات الدوريــة أو تلقــي العــالج، أشــار 

املســتجيبون إىل أن أفــراد األرسة املبارشيــن يتحملــون العــبء الكامــل، مــا يعنــي أن األب/األم يأتــون 

بالدرجــة األوىل بنســبة )54.3%(، يليهــم الزوجة/الــزوج بنســبة )%32.6(.

ومــن منظــور تأثــر الرعايــة عــىل مشــاركة املــرأه يف القــوى العاملــة، فــإن أهــم مــا توصــل إليــه 

املســح هــو أن 76.6% مــن اإلنــاث هــم مقدمــي الرعايــة األساســين لــذوي اإلعاقــة داخــل منازلهــم، وأن 

96.9% مــن املســتجيبات إمــا مقدمــي الرعايــة األساســين، أو يســاعدون يف تقديــم الرعايــة، أو يقومــون 

ــارات إىل الطبيــب. ويعنــي هــذا أن النســاء هــن الــاليئ تتحملــن العــبء األكــر مــن  باملرافقــة يف الزي

رعايــة ذوي اإلعاقــة، كاألم أو الزوجــة أو األخــت. والســؤال هــو مــا إذا كانــت مشــاركتهن يف ســوق العمل 

مــن شــأنها أن تــزداد إذا أتيحــت لهــن الفرصــة للقيــام بذلــك، وإذا مل يواجهــن معوقــات أخــرى.

2-2 احلاجــة إلــى واملــدركات حــول خدمــات الرعايــة وآثرهــا علــى توفيــر فــرص عمــل 

للنســاء

بحثــاً عــن اإلجابــة، ُســئل املبحوثــن عــا إذا كانــت هنــاك مقدمــة رعايــة يف األرسة يتعــن عليهــا 

تــرك وظيفتهــا لرعايــة أفــراد أرسة ذوي اإلعاقــة. وتشــر النتائــج إىل أن هنــاك 12 حالــة مــن أصــل 101 

أرسة بهــا  فــرد ذو إعاقــة ضمــن هــذه الفئــة، وإن 78.9% اضطــررن لذلــك. ومــن الواضــح أن عــىل األقــل 

بعــض مــن هــؤالء النســاء كان مــن املمكــن أن يحتفظــن بوظائفهــن لــو كــن قــد وجــدن خيــارات بديلــة. 

ــم الفرصــة،  ــوا ســيعودون إىل العمــل إذا أتيحــت له ــئل املســتجيبون عــا إذا كان ــا ُس ــع، عندم يف الواق

أجــاب 50% منهــن بنعــم.

حــوايل 35% مــن املســتجيبون الذيــن لديهــم أفــراد معاقــن يف أرسهــم كانــوا يعملون مثــالً وتركوا 

عملهــم، 60% منهــم ذكــروا أن وجــود فــرد يف األرسة يحتــاج إىل رعايــة كان أحــد أســباب تركهــم العمــل.
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إن الحاجــة إىل خدمــات الرعايــة واضحــة جــداً، لكــن األمــر غــر الواضــح هــو مــا إذا كانــت األرس 

التــي لديهــا أفــراد ذوى إعاقــة قــادرة أو عــىل اســتعداد لالســتفادة مــن توفــر عــدد أكــر مــن مقدمــي 

الرعايــة حــال توفرهــم. غــر إن األدلــة عــىل عــدم إمكانيــة ذلــك قويــة جــداً.

أفــاد حــوايل 9% مــن األرس التــي لديهــا أشــخاص ذوي إعاقــة أنهــم قــد يوظفــون مقــدم للرعايــة 

ــة عــىل إجــايل عــدد األرس يف مــر، فــإن فــرص العمــل  ــة بهــم. وبتطبيــق هــذه النســبة املئوي للعناي

التــي ميكــن خلقهــا يف خدمــات الرعايــة املقدمــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــدر بنحــو 108 ألــف فرصــة. 

ــون  ــة و30% مــن األرس ال يبال ونظــراً إىل أن 69% مــن األرس تفضــل تعيــن أنثــي لتقديــم خدمــة الرعاي

ــر  ــن أن يوف ــاً ميك ــة حالي ــل هــذه الخدم ــإن تفعي ــة، ف ــدم الرعاي ــى ملق ــوع االجتاع ــق بالن ــا يتعل في

حــوايل 106 ألــف فرصــة عمــل للنســاء.

ــم  ــيحتاجون إليه ــم س ــة أنه ــو الرعاي ــف مقدم ــم توظي ــم ميكنه ــروا أنه ــن ذك ــاد الذي ــد أف وق

ملــدة تــراوح بــن ســاعتن إىل 4 ســاعات يوميــا وملــدة يومــن أو 3 أيــام يف اإلســبوع. وبنــاء عليــه، يبلــغ 

متوســط الراتــب الــذي ســيدفعونه لهــذا الغــرض حــوايل 520 جنيهــاً مريــاً شــهرياً. 

وفيــا يتعلــق بالصفــات التــي يطلبونهــا يف مقدمــي الرعايــة، أشــاروا إىل أن التخصــص            

األهــم. هــا   )%54.6( والثقــة   )%86.6(

ــع ذوي  ــزل م ــة يف املن ــي الرعاي ــرك مقدم ــن ل ــوا مرتاح ــتجيبن كان ــن املس ــوايل 25.4%  م ح

ــاد  ــن أم ال، أف ــون مؤهل ــة املري ــو الرعاي ــا إذا كان مقدم ــم في ــن رأيه ــؤالهم ع ــد س ــة. وعن اإلعاق

ــن.  ــر مؤهل ــم غ ــد 36% أنه ــا أك ــون، بين ــم اليعرف ــن 50%( أنه ــر م ــم )أك ــة منه الغالبي
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ُســئل املبحوثــن عــن القيــود التــي متنعهــم مــن توظيــف مقدمــي خدمــات الرعايــة املتخصصــن. 

ــم  ــاك مجموعــة واســعة االنتشــار مــن القي ــدو أن هن ــا مــا يــي: أواًل، يب ــان األكــر جــالًء هن واملالحظت

ــب  ــزام مــن جان ــم الشــعور بااللت ــب املســاعدة مــن خــارج األرسة. تشــمل هــذه القي ــق طل ــي تعي الت

اإلنــاث يف األرسة، وعــدم الثقــة يف الغربــاء، وعــدم الرغبــة يف الســاح للغربــاء بدخــول املنــازل. والســبب 

الثــاين هــو ســبب ذو طابــع مــايل، مــا يعنــي ببســاطة عــدم وجــود املــال الــكاىف لتعيــن شــخص مــن 

خــارج األرسة.

شكل )1(: معوقات تعيين مقدمي الرعاية المتخصصين
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3- التوصيات والسياسات المقترحة

تشــر النتائــج أعــاله إىل أن مــر تعــاين مــن مشــكلة توفــر الرعايــة لــذوي اإلعاقــة، ونســبتهم 

حــوايل 10% مــن الســكان. ومــن الواضــح أيضــاً أن عــبء توفــر الرعايــة الالزمــة لــذوي اإلعاقــة يقــع عــىل 

عاتــق أفــراد األرسة، خاصــًة النســاء بشــكل غــر متكافــئ. ومــن نتائــج هــذا الوضــع أن بعــض النســاء 

تركــن وظائفهــن لتوفــر الرعايــة الالزمــة، أو شــعرن أنهــن مجــرات للقيــام بذلــك. بينــا تهتــم األخريــات 

بالحصــول عــىل وظيفــة إن كان ذلــك ممكنــاً. 

ــذوي  ــة ل ــر الرعاي ــة لتوف ــاعدة الخارجي ــوء إىل املس ــام اللج ــية أم ــات الرئيس ــن املعوق تتضم

ــراد مــن خــارج األرسة بالدخــول إىل منازلهــم،  ــة الســاح ألف ــة معظــم األرس املري ــة عــدم رغب اإلعاق

وعــدم امتالكهــم املــال الــكاىف للقيــام بذلــك، واالعتقــاد بــأن مقدمــي الرعايــة مــن خــارج األرسة غــر 

مؤهلــن. والواقــع أيضــاً أن مؤسســات الرعايــة املتخصصــة تعتر نــادرة يف مــر، باإلضافــة إىل أن األعراف 

والتقاليــد االجتاعيــة تجعــل مــن الــروري عــىل النســاء القيــام بواجــب رعايــة ذوي اإلعاقــة يف أرسهن.

ــاً  ــن يكــون مهمــة ســهلة، نظــراً ألن جــزًء مه ــات ل ــب عــىل هــذه املعوق ــإن التغل ــه، ف وعلي

مــن املشــكلة يتعلــق مبجموعــة مــن القيــم التــي يصعــب تغيرهــا، مثــل الثقــة، وااللتزامــات العائليــة، 

وإحســاس املجتمــع بواجــب املــرأة. ومــا يزيــد مــن تفاقــم هــذه العقبــة أن ذوى اإلعاقــة يركــزون يف 

ــة.  ــم منخفــض وتعيــش يف املناطــق الريفي أرس فقــرة نســبياً، وذات تعلي

وبقــد صدقــت الحكومــة املريــة عــىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــزام  ــذا االلت ــىل ه ــاًءا ع ــتور. وبن ــة يف الدس ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــع ضــان حق ــل 2018 م يف أبري

ونتائــج املســح، ميكــن اتخــاذ تدابــر عــىل عــدة أصعــدة:
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ــر  ــة األج ــر مدفوع ــة غ ــال الرعاي ــة أع ــعى إىل معالج ــة تس ــاد مرابط ــوذج ذى 3 أبع ــع من • وض

ــر،  ــة األج ــر مدفوع ــة غ ــراف بالرعاي ــى: االع ــاد ه ــذه األبع ــة. ه ــة التنمي ــا يف خط وإدراجه

والحــد منهــا، وإعــادة توزيعهــا. ويوفــر هــذا اإلطــار ثــاليث األبعــاد طريقــة اليجــاد نقــاط بدايــة 

عمليــة ملعالجــة مشــكلة الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وعــبء أعالهــا الــذى يكــون أيضــاً بــال 

مقابــل. والهــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز املــرأة كعنــر اقتصــادي فاعــل مــع العلــم أن املســتوى 

ــاه املجتمــع  ــك لرف ــة كذل ــة األخــرى تعــد رضوري ــة واألنشــطة االجتاعي ــن الرعاي املناســب م

ــة4. ــة البرشي واســتدامة التنمي

ــع  ــع ووض ــم يف املجتم ــان دمجه ــة وض ــة ذوي اإلعاق ــة لحاي ــح القامئ ــن واللوئ ــل القوان • تفعي

قواعــد جديــدة لتمكينهــم. تشــمل قامئــة هــذه اللوائــح تلــك املتعلقــة بوســائل النقــل والوظائف 

واإلســكان والبيئــة املالمئــة لــذوي اإلعاقــة والتعليــم والخدمــات الصحيــة والرياضــة.

• تشــجيع خلــق صناعــة الرعايــة مــن خــال مجموعــة مــن الدوافــع املناســبة، عــن طريــق اســتهداف 

جــزيئ ألصحــاب األعــال واملســتثمرين الجــدد يف هــذا القطاع.

• توفــر التدريــب لتنميــة املهــارات الازمــة لرعايــة ذوي اإلعاقــة و/ أو املؤسســات املتخصصــة  لهــذا 

الغــرض إن مل تكــن موجــودة.

ــة مــا ميكــن بعــض األرس  ــا أشــخاص ذوي إعاق ــي لديه ــأرس الت ــايل املوجــه ل ــم الدعــم امل • تقدي

مــن توظيــف شــخص متخصــص لتقديــم الرعايــة يف املنــزل مــا يتيــح الفرصــة لبعــض النســاء 

ــة. للمشــاركة يف القــوى العامل
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ــم  ــي بحقوقه ــادة الوع ــق وزي ــدف خل ــة به ــوق ذوي اإلعاق ــول حق ــة ح ــات وطني ــاق حم • إط

وتشــجيع الســكان عــىل احرامهــم ودعمهــم. وميكــن تنفيــذ هــذه الحمــالت مــن خــالل وســائل 

ــة األخــرى. ــدارس والشــبكات االجتاعي ــالم وامل اإلع

• التأكــد مــن أن خطــة التنميــة طويلــة األجــل تأخــذ يف االعتبــار حــاالت الخلــل يف فــرص الدخــل 

والتعليــم والصحــة عــىل املســتوى اإلقليمــي.

إجــاالً، مــن شــأن هــذه التدابــر أن تــؤدى إىل عديــد مــن النتائــج اإليجابيــة، مــن بينهــا تحســن 

ــر  ــذه التداب ــم. كــا ميكــن له ــة والشــعور بقيمته ــش بكرام ــن العي ــم م ــة، ومتكينه رفاهــة ذوي اإلعاق

أيضــاً أن تخفــف العــبء عــن األرس، خاصــًة النســاء، ومتنحهــن فرصــة للتخلــص مــن التوتــر وأن تصبحــن 

منتجــات يف قطاعــات أخــرى يف املجتمــع. وباإلضافــة إىل خلــق فــرص العمــل للذيــن ســيعملون يف صناعــة 

الرعايــة، فــإن هــذه التدابــر ســتخلق ىف املجتمــع إحساســاً أكــر بالتضامــن والتاســك.
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