
المنتدى الم�صري لذوي الإعاقة

جمعيات  من  مكون  مجتمعي  كيان 
الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة في م�صر.

الإنجيلية  القبطية  الهيئة  اأ�ص�صته   
للخدمات الجتماعية في عام 2014

الهيكل التنظيمي

1

الجمعية العمومية
- تتضمن جميع املنظامت 
واألفراد األعضاء باملنتدى 
سواء كانت هذه العضوية 
)عاملة/ منتسبة/ استشارية(

2
اللجان النوعية 

ومجاالت عملها: 

3

اللجنة التنسيقية

- تيسري وتنسيق األعامل 

بني اللجان النوعية. 

أوالً: لجنة تنمية العضوية 
وبناء القدرات 

الشعبية  القاعدة  يف  التوسع   -
املحافظات  يف  للمنتدى 

الجديدة.
الجمعيات،  قدرات  بناء   -

أعضاء املنتدى.

ثانًيا: لجنة الرصد 
تعمل عىل: 

والقرارات  القوانني  جميع  رصد   -
واإلجراءات

- رصد االنتهاكات
- املشاركة يف إعداد البحوث والدراسات.

- توثيق جميع أعامل ومبادرات املنتدى 
منذ إنشاءه.

ثالًثا: لجنة الخطة واألنشطة 
تعمل عىل وضع: 

بناًء  للمنتدى  السنوية  الخطة   -
عىل األهداف واألوضاع الراهنة  
سيتم  التي  األنشطة  مقرتح   -
التنفيذي  واإلطار  تنفيذها 
اللجنة  عىل  لعرضها  واملوازنة 

التنسيقية والجمعية العمومية.

اأهم الإجنازات

 2014 لعام  املرصي  الدستور   -
رقم  املادة  صياغة  يف  وبالتحديد 
بضامن  واملعنية  81 بالدستور 

حقوق ذوي اإلعاقة يف الدستور.

اإلعاقة  ذوي  حقوق  قانون   -
بالربملان املرصي.

يف  االجتامعي  التضامن  وزارة   -
وضع اسرتاتيجية الوزارة لتمكني 

وتأهيل ذوي اإلعاقة.

املشاركة يف مناقشات



اأهداف عمله

- نرش املفاهيم الصحيحة 

ترسيخ املفهوم الصحيح لإلعاقة يف املجتمع املرصي.

- التأثري يف السياسات واالسرتاتيجيات العامة مبرص 

تَُفّعِيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفق االتفاقية 

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

- املراقبة املجتمعية 
ذوي  األشخاص  مع  تحدث  التي  لالنتهاكات  رصد 

وفق  حقوقهم  عىل  حصولهم  لكيفية  أو  اإلعاقة 

االتفاقية الدولية والدستور والترشيعات املحلية.

- التمكني 
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إدارة شئونهم من 

منظامت  وإنشاء  املجتمعية  تنظيامتهم  دعم  خالل 

 )DPOs( .خاصة بهم

اأهداف عمله

يف حالة الرغبة يف االنضامم للمنتدى، يرجى االتصال برقم: 0226221428

 الع�صويَّة

العضوية

املنتسبة:

أو  الخرباء  عىل  تقترص 

من  رسمية  غري  تنظيامت 

أو  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

مجال  يف  النشطاء  األفراد 

اإلعاقة.

العضوية

العاملة:

تقترص عىل جمعيات 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو 

أرسهم.

العضوية

االستشارية:

الجمعيات  عضوية  عىل  تقترص 

تعمل  التي  واالتحادات  األهلية 

بقضايا اإلعاقة يف مرص أو املنظامت 

املتخصصة يف مجاالت بعينها مثل 

)اإلعالم/ القانون/ الفن/...(.


