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 الدول�ة ع� ب�ان الوحدة. االحتواء الشامل يوافق أعضاء منظمة 
م. ال نحن نوافق ع� تحد�ث ب�ان الوحدة ل�شمل مبادئ مبادئ �ي األفكار استمع، أدمج، اح�ت

ة حول ما �جعل المنظمة   .دامجةالثمان�ة ال�ب�ي
مستساعدنا إرشادا التأ�د من أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهن�ة   ع� ت استمع، أدمج، اح�ت

ي صنع وأنهم جزء من العمل ومن مدمجون 
 .منظماتناالقرار �ف

 
 : م بما ��ي ف  نحن كأعضاء نل�ت

 
 واالحتواء الشاملنؤمن بالدمج 

 بط��قة هادفة.  شاركل�ل شخص أن �دمج ��مكن ● 

ي أنه ال يوجد ي عمل المنظمة أو اتخاذ القرار أو  و "مع شخص ● هذا �عيف
ا" للمشاركة �ف ق جد�

 الق�ادة. 
 

ن امنح الفرص لق�ادة ال  منا��ن الذاتيني
ي ح�اتهم. بدون

اء �ف ف  ● األشخاص ذوو اإلعاقة هم الخ�ب  ممكن. أق��اء، الدمج غ�ي  منا��ن ذاتيني

ي تؤمن بحقوق اإل�سان تتحمل مسؤول�ة أن تكون قدوة للدمج الذي ن��د رؤ�ته  ● المنظمات اليت
ي مجتمعاتنا. 

 �ف
ف  ● �جب ع� المنظمات إتاحة الفرص ام قراراتهم   للمنا��ن الذاتيني إلسماع أصواتهم واح�ت

 . ف ف وقادة وموظفني  كممثلني

ف ● ي الغرفة.  ع� وجود أشخاص ال �قت� دمج المنا��ن الذاتيني
بل من ذوي اإلعاقات الذهن�ة �ف

ي أن   ل�ل شخص امكان�ةالتأ�د من أن �جب    :كل شخصالمشاركة �شكل هادف. وهذا �عيف

 ○ �حصل ع� المعلومات بط��قة �فهمها 

اته ومعرفته مع أي شخص آخر   ○ �مكنه مشاركة أفكارە وخ�ب

 ○ يتم التعامل معه ع� أنه جزء متساو من الف��ق. 
 

 و�ي والفهم بناء ال
ف األشخاص  أشخاصها ● المنظمات مسؤولة عن توع�ة جميع  حول ك�ف�ة منع استبعاد وتمي�ي

ف والقادة.  ف والمتطوعني  ذوي اإلعاقات الذهن�ة. وهذا �شمل الموظفني



ي يواجهها  ي    ● �جب أن تتحدث المنظمات عن الحواجز اليت
األشخاص ذوو اإلعاقات الذهن�ة �ف

 وك�ف �مكن التغلب عليها. منظماتنا 
 
 تواصل بط��قة �سهل الوصول إليها ال

ا ع� فهم واستخدام عمل ومعلومات منظماتنا.   ● �جب أن �كون كل فرد قادر�

الوصول. األشخاص ذوو اإلعاقات  سهلة ● �جب أن تخطط المنظمات إل�شاء معلومات 
ا استشارتهم. الذهن�ة هم  ي إمكان�ة الوصول و�جب دائم�

اء �ف  خ�ب

ي أن تكون إمكان�ة الوصول 
ي نها�ة المطاف● ال ينب�ف

�كون  أن . ع� سب�ل المثال، ال �جب  �ف
ة. ال كإصدار �سخة سهل القراءة من التق��ر   إ� مشاركة فعل�ة الط��قة  هذەؤدي تخطوة أخ�ي

 ألشخاص ذوي اإلعاقات الذهن�ة. ل
 

تتوف�ي  �ةال�ت  المعقولة يبات الت�س�ي
ي لالستماع إ� ما �حتاجه كل شخص �عمل معنا ل�كون  منظماتنا ● �جب أن تأخذ 

الوقت ال�ا�ف
 مدمجا. 

اإلجراءات الالزمة إلزالة الحواجز وتقد�م التسه�الت بح�ث �مكن للجميع المشاركة.  اتخاذ  ●
ع� سب�ل المثال، قد �كون ذلك من خالل شخص   ،بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهن�ة

ي أو توف�ي الوصول إ� التكنولوج�ا. 
 دعم أو توف�ي وقت إضا�ف

 
 المسار ق�مة 
ي  

ي عمل  دمج تكون عمل�ة ومسار  األح�ان،  أغلب● �ف
األشخاص ذوي اإلعاقات الذهن�ة �ف

 المنظمة بنفس ق�مة النت�جة النهائ�ة. 
من  دامجة ستكون أ�شطتنا   البدا�ة،ت الذهن�ة منذ األشخاص ذوي اإلعاقادمج ● من خالل  

 مرحلة الفكرة إ� وقت وضعها موضع التنف�ذ. 
 

 استخدام اتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ي رحلتنا نحو  

● �جب ع� المنظمات استخدام اتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلرشادنا �ف
 الدمج. 

ف ● المشاركة الهادفة و�مكان�ة الوصول و�نهاء  �ة التمي�ي تيبات الت�س�ي كلها    المعقولة،وتوف�ي ال�ت
 حقوق تحميها االتفاق�ة. 

 
ي 
 الفهم أن هذە بدا�ة عمل إضا�ن

ي احواجز ل�ل منا  ،● الدمج هو رحلة
 أي منظمة مثال�ة ع� الفور. يوجد  لتغلب عليها. النرغب �ف



ا  ي تغي�ي ط��قة عملنا لنكون أ��� دمجا  ● قد �ستغرق األمر وقت�
 . وشمو�ً ول�ننا نتفهم مسؤوليتنا �ف

م● إرشادات  جميع األشخاص ذوي  دمج ل�ست اإلجابة النهائ�ة حول ك�ف�ة  استمع، أدمج، اح�ت
ا   الجد�دة،اإلعاقات الذهن�ة. نحن نعلم أنه مع تط��ر األفكار والتقن�ات والحلول  �مكننا جم�ع�

ي نعمل بها لنكون أ��� دمجا وتكي�ف  التعلم،  . وشمو�ً الط��قة اليت
 

 


