
(المعھد االوربي للتصمیم 		Europe -EIDD	All	for	Design، في االجتماع العام السنوي  2004مایو  9 ستوكھولم في اعتمد في
	التصمیم لجمیع اوروبا). –واالعاقة 
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" رقلعیُ التصمیم الجید یُمّكن ، التصمیم السیئ  " 

	المقدمة

التصمیم  –(المعھد االوربي للتصمیم واالعاقة 		Europe -EIDD	All	for	Design ، طور 1993بعد وقت قصیر من إنشائھا في عام 
	."التصمیم للجمیع	تحسین نوعیة الحیاة من خالللیان المھمة: "ب) لجمیع اوروبا

لوطنیة داخلي لمنظمات األعضاء االھیكل الالعالقات الخارجیة و تنمیة تضمنتوالتي بعد عشر سنوات كمنصة أوروبیة للتصمیم للجمیع، و
المعھد االوروبي للتصمیم (	EIDD	عتقدی، في ستة عشر دولة أوروبیة والتي تتمثل اآلن حتى وأعضاء الشركات واألعضاء الفردیین

	التصمیم للجمیع. ن الوقت قد حان إلصدار إعالنواالعاقة) أ

خلفیة انب الإلى جالستینیات  فيجذور في كل من الوظائف االسكندنافیة في الخمسینیات وفي التصمیم المریح التصمیم للجمیع ولدى 
ي االسكندنافیة، والتي ولدت في السوید في أواخر الستینیات من القرن الماض الدولفاھیة االجتماعیة في الر تدابیرسیاسیة في الو  جتماعیةاال

األمم المتحدة  رمعاییتم تبسیط ھذا التفكیر األیدیولوجي في وقد ، إلى إمكانیة الوصول في المقام االولالذي یشیر ومفھوم "مجتمع للجمیع" 
 تركیز انصبوقد ،  1993اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر التي وبشأن تحقیق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ، 

ً  أصبحت وبھذاتطور فلسفة التصمیم للجمیع ، و واضح من المساواةاألمم المتحدة الموحدة على إمكانیة الوصول في سیاق  معاییر  مفھوما
	.1995عام  مني اجتماعھا السنوي العام في برشلونة ي كان ف(المعھد االوروبي للتصمیم واالعاقة) والذ	EIDD	بشكل عام في مقبوالً 

ذوي اإلعاقة في تطور التصمیم العالمي ، لساھم قانون األمیركیین ولقد تطورت المفاھیم المماثلة بالتوازي في أجزاء أخرى من العالم 
 .التصمیم الشامل مكانة بارزة في المملكة المتحدة حتلبینما ا

.بشكل متزاید بالتخطیط والتصمیم للجمیع كعناصر ضروریة في االستراتیجیات الفعالة للتنمیة المستدامةیوم یتم االعتراف لوا  
 

Design	for	All	Europe -EIDD		 بمناسبة اجتماعھا السنوي العام و ، اوروبا)التصمیم لجمیع  –(المعھد االوربي للتصمیم واالعاقة
 :اإلعالن التاليد تم اعتما،  2004مایو  9في ستوكھولم في 

نحن اآلن ننجو من المرض واإلصابة 	،ىفي مختلف أنحاء أوروبا، أصبح التنوع البشري في العمر والثقافة والقدرة أكبر من أي وقت مض
 بھ نیةامكاإلأن عالم الیوم مكان معقد، فإنھ من صنع أیدینا، وھو المكان الذي أصبح لدینا  ورغمل یش مع اإلعاقة كما لم یحدث من قباعتون

 .تصامیمنا على مبدأ اإلدماج أسسنل اتجاھھوالمسؤولیة 

یشكل ھذا النھج الشمولي والمبتكر تحدیًا إبداعیًا وأخالقیًا  التصمیم للجمیع ھو تصمیم للتنوع البشري واالدماج االجتماعي والمساواة
 .لجمیع المخططین والمصممین ورجال األعمال واإلداریین والقادة السیاسیین

من الحصول على فرص متساویة للمشاركة في كل جانب من جوانب المجتمع ولتحقیق ذلك ،  االنسانتمكین إلى یھدف التصمیم للجمیع و
  نسانوالثقافة والمعلومات  باختصار ، كل شيء تم تصمیمھ وصنعھ لیستخدمھ اال لوازم الحیاة الیومیةیجب أن تكون البیئة المبنیة واألشیاء و

 یستجیب لتطور التنوع البشري.ان و في متناول الجمیع لالستخدام من قبل المجتمع یجب أن تكون

ھائین في تتطلب اشراك المستخدمین النالتي ان ممارسة التصمیم للجمیع تجعل االستخدام الواعي لتحلیل االحتیاجات البشریة وتطلعاتھا و
 كل مرحلة من مراحل عملیة التصمیم.

المؤسسات األوروبیة 	 التصمیم لجمیع اوروبا) –(المعھد االوربي للتصمیم واالعاقة 		 -EIDD		for	AllDesign	Europeدعویلذلك ، و
تصمیم لوالحكومات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة والمھنیین والشركات والجھات الفاعلة االجتماعیة إلى اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتنفیذ ا

 .للجمیع في سیاساتھا وإجراءاتھا

 

 
 


