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إن مشاركة الفرد بفعالية يف احلياة االجتامعية ألرسته وجمتمعه هو أمر مهم من أجل التطور الشخيص، فإتاحة الفرصة 
للمشاركة يف األنشطة االجتامعية له أثر قوي عىل حتديد هوية الشخص، واحرتامه لذاته، ونوعية حياته، ويف هناية 
املطاف حالته االجتامعية. ونظرًا إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون عوائق كثرية يف املجتمع، فإهنم غالبًا ما 

تتاح أمامهم فرص أقل للمشاركة يف األنشطة االجتامعية.

وقد كان تركيز العديد من برامج التأهيل املجتمعي، يف املايض، منصّبًا عىل قضايا الصّحة وأنشطة التأهيل، وغالبًا 
بالعالقات،  املتعلقة  املواضيع  ُترى  قد  األيام،  هذه  يف  وحتى  اإلعاقة.  لذوي  االجتامعية  االحتياجات  تم جتاهل  ما 
والزواج، واألبوة أو األمومة عىل أهنا حّساسة للغاية أو من الصعب جدًا تناوهلا، يف حني أن الوصول إىل األنشطة 
الثقافية والرياضية والرتفيهية، وحتى العدالة، ُينظر إليه عىل أنه غري رضوري. ويسلط هذا املكّون الضوء عىل أمهية 

هذه القضايا يف حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتايل احلاجة إىل تناول برامج التأهيل املجتمعي هلا.

اهلدف
أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بأدوار ومسؤوليات اجتامعية هادفة، ضمن أرسهم وجمتمعاهتم، وأن تتم معاملتهم 

كأعضاء متساوين كغريهم يف املجتمع.

دور التأهيل املجتمعي 
يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف العمل مع مجيع األطراف املعنية لضامن املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
واملساعدة  الدعم  توّفر  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  ويمكن  املحلية.  وجمتمعاهتم  ألرسهم  االجتامعية  احلياة  يف 
لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من احلصول عىل الفرص االجتامعية، ومواجهة الوصم والتمييز من أجل إحداث 

تغيري اجتامعي إجيايب.

النتائج املرجّوة
األدوار 	• من  متنوعة  جمموعة  لدهيم  ويكون  أرسهم  ضمن  قيمة  ذوي  كأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اعتبار 

واملسؤوليات االجتامعية.
تشجيع ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم للمسامهة بمهاراهتم ومواردهم يف تنمية جمتمعاهتم.	•
اعرتاف املجتمعات بأن األشخاص ذوي اإلعاقة هم أعضاء ذوو قيمة، ويستطيعون تقديم مسامهات إجيابية يف 	•

املجتمع.
االجتامعية 	• األدوار  يف  املشاركة  من  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تقيص  التي  العوائق  ومعاجلة  مواجهة 

واألنشطة.
استجابة اهليئات احلكومية املحلية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم، وتوفري الّدعم واملساعدات 	•

االجتامعية الفّعالة عند احلاجة.

متهيد
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ضامن مشاركة املجتمع املحّل بأرسه
منظمة بينا باملريا هي منظمة غري حكومية تعمل بمنطقة الساحل اجلنويب لوالية أواكساكا يف املكسيك. وقد 

بدأت املنظمة أنشطة التأهيل املجتمعي يف  عام 1989، واليوم تنشط يف سبعة من املجتمعات املحلّية الريفية 
وتعمل عن كثب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم لتلبية احتياجاهتم اليومية. وتتعاون املنظمة أيضا بشكل 
وثيق مع السلطات املحلية، واملعلمني، ورشكات النقل العام واملهنيني الطبيني املحليني إلزالة العوائق وتسهيل 

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم املحلية.

وتقوم بينا باملريا بالعديد من األنشطة التي تسلط الضوء عىل عنارص املكون االجتامعي للتأهيل املجتمعي، فتقدم 
املساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والسيام األطفال منهم واألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة 

أو املتعددة. ويتوىل تقديم هذه املساعدة الكوادر العاملة يف هذه املنظمة أو املتطوعون، وتشمل مساعدة هؤالء 
األشخاص يف العناية بالنظافة الشخصية، والتنقل يف املجتمع واألنشطة االجتامعية. كام أن املساعدة الشخصية 
ُمتاحة أيضًا للموظفني ذوي اإلعاقة إذا ما دعت الرضورة لتمكينهم من تنفيذ األنشطة املنوطة هبم يف عملهم.

وتشجع املنظمة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املشاركة يف أنشطة الرتفيه والتسلية واألنشطة الرياضية.وتعمل 
املنظمة بالتعاون مع األشخاص ذوي اإلعاقة والرياضيني املحليني لتوفري املوارد وتنظيم األنشطة والفعاليات 

عىل صعيد املجتمع املحيل حيث يشارك فيها ذوو اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة عىل حد سواء. ويتم تقديم 
األجهزة املساعدة واملعدات الرياضية املعّدلة عند الرضورة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة. وقد 

ذهب العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة أبعد من ذلك ليشاركوا يف املنتخب الوطني لكرة السلة ملستخدمي 
الكرايس املتحركة.

وتقوم املنظمة بتنظيم ورش عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة حول املواضيع املختلفة مثل االتصال الفعال، 
وحل النزاعات، والعمل اجلامعي، واالحرتام، واملساواة بني اجلنسني واجلنسانية. وتساعد ورش العمل هؤالء 

األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 
توسيع شبكاهتم االجتامعية. 

وعند احلاجة، تقدم بينا باملريا 
املشورة فيام يتعلق باحلقوق 

القانونية بلغة مبسطة لضامن 
كون األشخاص ذوي اإلعاقة 

قادرين عىل الدفاع عن أنفسهم 
ضد ما يواجهونه من ظلم.

املكسيكاإلطار 1
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املفاهيم الرئيسية

األدوار االجتامعية

ما هي األدوار االجتامعية؟

األدوار االجتامعية هي املواقع التي يشغلها األفراد يف املجتمع والتي ترتافق بنشاطات ومسؤوليات معينة. وتشمل 
األنامط املختلفة هلذه األدوار االجتامعية تلك األدوار املرتبطة بالعالقات )مثل الزوج، الزوجة، األب، األم، األخ، 
األخت، الصديق(، والعمل )مثل املدرسني، العاملني املجتمعيني، املزارعني(، والنظام اليومي )مثل عامل النظافة، 
املجتمع(.  املتطوعني، وقادة  )مثل  واملجتمع  الورق(،  القدم، العبي  )مثل العبي كرة  والرياضة  والرتفيه  الطباخ(، 
وتتغري  واإلعاقة.  والثقافة،  واجلنس،  السن،  مثل  عوامل  بعدة  األشخاص  يشغلها  التي  االجتامعية  األدوار  وتتأثر 
األدوار االجتامعية لألشخاص خالل فرتة حياهتم، وغالبًا ما تتّم هذه التحّوالت يف العديد من املجتمعات من خالل 

طقوس وممارسات مهمة .

ما سبب أمهية األدوار االجتامعية؟

األدوار االجتامعية مهمة ألهنا تضفي هوية ومعنى عىل احلياة؛ فاملكانة االجتامعية للشخص تتأثر باألدوار االجتامعية 
املختلفة التي يشغلها يف املجتمع. فعىل سبيل املثال، عندما يكون الشخص زوجًا/زوجة و/أو أبًا/أمًا  و/أو عائاًل 
لألرسة يكون حينئذ ذا قيمة عالية ومن ثم يكون هلذا أثر إجيايب عىل املكانة االجتامعية، بينام يف حالة كون الشخص 
غري متزوج، وليس لديه أطفال و/ أو عاطل عن العمل فإن هذا قد يقلل من قيمته وقد يرتك أثرًا سلبيًا عىل مكانته 
االجتامعية. وعندما حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة عىل الفرصة لشغل أدوار اجتامعية إجيابية يف جمتمعاهتم فإن ذلك 
سيغري املواقف جتاه اإلعاقة. فعىل سبيل املثال، قد يكون اإلدماج الناجح للطفل ذي اإلعاقة يف املدرسة أو اندماج 

شخص بالغ ذي إعاقة يف العمل بمثابة وسيلة قوية لتغيري املواقف االجتامعية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة لتأمني اضطالعهم بأدوار اجتامعية قّيمة 

هناك طرق عديدة خمتلفة يمكن من خالهلا دعم األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حتقيق أدوار اجتامعية ذات قيمة. 
فمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل حتسني مهاراهتم وقدراهتم، وتعزيز الصورة اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

يف املجتمع، والعمل من أجل تغيري املواقف السلبية، هي مجيعًا خطوات مفيدة )انظر مكون التمكني(.

العوائق التي حتول دون املشاركة االجتامعية

هناك جمموعة واسعة من العوائق التي قد تقيد املشاركة االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومنها عىل سبيل املثال:
قد يكون لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ثقة ضعيفة بالنفس ويعتقدون أهنم ال يستحقون أو ال يملكون القدرة عىل 	•

املشاركة يف األنشطة واألحداث؛
باملشاركة 	• يسمحون  أو  يشجعون  ال  فإهنم  ولذا  خمجل،  أمر  هو  بينهم  معاٍق  وجود  أن  األرسة  أفراد  يشعر  قد 

االجتامعية لذلك الشخص؛
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قد يملك بعض أفراد املجتمع أفكارًا ومعتقدات غري عقالنية حول اإلعاقة، من قبيل أن األماكن املقدسة قد يدنسها 	•
األشخاص ذوو اإلعاقة، أو أن األشخاص ذوي اإلعاقة مصابون باللعنة وجيب تطهريهم، أو أن األشخاص ذوي 

اإلعاقة لدهيم قدرات خارقة أو قوى رشيرة؛
يتعذر 	• أو  إليها  الوصول  يمكن  ال  التي  النقل  ووسائل  املباين  وتشمل  االجتامعية،  املشاركة  أمام  املادية  العوائق 

استخدامها، مثل املراكز االجتامعية واملنشآت الرياضية ودور السينام.

اإلطار 2

العوائق املادية التي حتول دون املشاركة

 » نود بني احلني واآلخر أن نشاهد فيلاًم يف السينام، ولكن ال توجد إمكانية لدخول الكرايس املتحركة.
 وال يمكننا اجللوس عىل املقاعد املتاحة حيث ال توجد مساحة كافية أمامها. حتى إذا طلبنا توفري ذلك،

ال أحد يستمع إلينا« )1(.

املساواة بني اجلنسني
 

أدوار  يف  للمشاركة  اإلعاقة  ذوات  النساء  أمام  حمدودة  الفرص  تكون  ما  كثريَا  املنخفض،  الدخل  ذات  البلدان  يف 
اجتامعية معينة، كاألمومة عىل سبيل املثال.  ويف بعض األحيان قد تبالغ بعض األرس يف محاية أفرادها ومتنع املرأة ذات 
اإلعاقة من املشاركة يف أي نشاط اجتامعي خارج املنزل.  و يف حني أن املساواة بني اجلنسني هي أحد اجلوانب اهلامة 
للتنمية، فإنه غالبًا ما يتم استبعاد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من برامج التنمية العامة. ونادرًا ما يتم إرشاك النساء 
ذوات اإلعاقة بفعالية يف عمليات صنع القرار، وال يتم متثيلهن عىل النحو املالئم، مثلام هو احلال يف اجلامعات النسائية، 
فقد يعزى ذلك إىل االعتقاد اخلاطئ بأن اهتامماهتن خمتلفة عنها لدى باقي النساء األخريات. كام تقل احتامالت إدراج 

الفتيات ذوات اإلعاقة أيضَا يف برامج الشباب أو البامج الرتفيهية.

األطفال ذوو اإلعاقة

إن أجواء األمان واملحبة رضورية جلميع األطفال، بمن فيهم ذوي 
اإلعاقات، ممن هم بحاجة ماسة إىل احلب والعاطفة والتحفيز وفرص 

التعلم والنامء. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا 
هامًا يف تعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ودعم األرس يف 
سبيل مواجهة الوصم والتمييز اللذين قد حيوال دون مشاركة 

هؤالء األطفال يف احلياة األرسية واملجتمعية.
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العنارص التي تندرج حتت هذا املكون

املساعدة الشخصية

املساعدة الشخصية لتمكينهم من املشاركة يف حياة األرسة واملجتمع. ويف  يتطلب بعض األشخاص ذوي اإلعاقة 
البلدان ذات الدخل املنخفض التي متلك خدمات ومنافع اجتامعية حمدودة، غالبًا ما تكون األرس هي الوسيلة الرئيسية 
أو الوحيدة هلذا الّدعم، وبينام تكون اخليارات الرسمية يف الغالب حمدودة للغاية، فإن هذا العنرص يظهر كيف يمكن 
لبامج التأهيل املجتمعي أن تستفيد من موارد املجتمع لضامن إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل 

جمموعة من اخليارات املختلفة للمساعدة الشخصية والتي تكون مناسبة الحتياجاهتم وخياراهتم الفردية.

العالقات والزواج واألرسة

إن العالقات ال تقل أمهية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة عنها لدى أي شخٍص آخر. ويبحث هذا العنرص يف السبل 
من  متنوعة  بمجموعة  للتمتع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بواسطتها  تدعم  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن  التي 
األدوار واملسؤوليات االجتامعية املصاحبة للعالقات. ومن خالل العمل عن كثب مع جمموعة من األطراف املعنية 
يف املجتمع، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد يف زيادة الوعي حول اإلعاقة، وحتدي املواقف السلبية لألرس 

واملجتمع، ومنع العنف ضد ذوي اإلعاقة ومواجهته.

الثقافة والفنون

إن املشاركة يف أنشطة الثقافة والفنون هي أمر مهم للنمو والتطور الشخيص. كام إهنا تساعد يف ترسيخ اهلوية الشخصية، 
ومتنح شعورًا باالنتامء وتؤمن فرصًا أمام ذوي اإلعاقة للمسامهة. وحيدد هذا العنرص ويتناول بالبحث العوائق التي 
تقود إىل استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف احلياة الثقافية والفنية ألرسهم وجمتمعاهتم. كام يبحث يف 
الدور الذي يمكن أن تقوم به الثقافة والفنون يف مواجهة الوصم والتمييز املوّجه نحو ذوي اإلعاقة، ويف تعزيز التنوع 

واإلدماج واملشاركة.

الرتفيه والتسلية والرياضة

العنرص يف  يبحث هذا  املجتمع.  ولتقوية متاسك  والسعادة،  للصحة  والرياضة رضورية  والرتفيه  التسلية  أنشطة  إن 
التي يمكن أن تقدمها هذه األنشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويقدم مقرتحات عملية حول كيفية تعاون  الفوائد 
برامج التأهيل املجتمعي مع جمموعة من األطراف املعنية لزيادة الفرص املتاحة إلدماج ومشاركة األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وسيتم تسليط الضوء عىل قيمة العمل مع األطراف املعنية مبارشة من أجل ختطيط وتطوير البامج واألنشطة 

املناسبة واملراعية ملتطلبات املجتمع املحيل.
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العدالة

قد حيتاج مجيع أفراد املجتمع للحصول عىل العدالة يف مرحلة ما من حياهتم. ولذا، فمن الرضوري عىل املستوى املحيل 
أن نكون عىل علم بالقوانني القائمة التي يمكن استخدامها لضامن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل احلصول عىل 
حقوقهم واستحقاقاهتم كام هو مبني يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2(. ويركز هذا العنرص عىل كيفية 
دعم برامج التأهيل املجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املطالبة بحقوقهم من خالل رفع الوعي القانوين وتيسري 

وصوهلم إىل جمموعة من اإلجراءات القانونية للتصّدي للظلم.
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اإلطار 3

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 19:  
العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع )2(

تقر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بحق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، مساواة بغريهم، يف العيش يف 
املجتمع، بخيارات مساوية خليارات اآلخرين، وتتخذ تدابري فّعالة ومناسبة لتيسري متتع األشخاص ذوي اإلعاقة 

الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة يف املجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما ييل:

  أ(     إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن خيتاروا مكان إقامتهم وحمل سكناهم واألشخاص الذين 
         يعيشون معهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم عىل العيش يف إطار ترتيب معييش خاص؛

  ب(  إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل طائفة من خدمات املؤازرة يف املنزل ويف حمل اإلقامة وغريها 
          من اخلدمات املجتمعية، بام يف ذلك  املساعدة الشخصية الرضورية لتيسري عيشهم وإدماجهم يف املجتمع، 

         ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه؛
  ج(    استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، من اخلدمات واملرافق املجتمعية املتاحة 

          لعامة الناس، وضامن استجابة هذه اخلدمات الحتياجاهتم.

املساعدة الشخصية
مقدمة

األرسة  يف  واملشاركة  الكامل  االندماج  لتسهيل  الشخصية  املساعدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعض  يتطلب  قد 
واملجتمع. وقد تكون املساعدة الشخصية رضورية بسبب العوامل البيئية )مثاًل عندما تكون البيئة املحيطة يصعب 
التعامل معها أو االستفادة منها(، وألن األشخاص ذوي اإلعاقة قد تكون لدهيم إعاقات وصعوبات وظيفية متنعهم 

من القيام باألنشطة واملهام الرضورية بأنفسهم.

وقد متّكن املساعدة الشخصية الفرد ذي اإلعاقة من النهوض والذهاب إىل الرسير عندما يرغب يف ذلك، وأكل ما 
يريد متى يشاء، وإكامل املهام املنزلية، واملشاركة يف املناسبات االجتامعية خارج املنزل، واحلصول عىل التعليم، وكسب 

الدخل، ورعاية األرسة.

وسائل  خالل  من  أو  واألصدقاء،  األرسة  أفراد  مثل  رسمية،  غري  وسائل  عب  الشخصية  املساعدة  تقديم  ويمكن 
رسمية، مثل املوظفني اخلصوصيني أو اخلدمات االجتامعية. ويف حني أن موارد نظم الدعم الرسمية غالبًا ما تكون 
حمدودة يف البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط، فإن العديد من احلكومات أخذت يف وضع خمططات للحامية 
االجتامعية، كام هو احلال عىل سبيل املثال يف البازيل واهلند وجنوب أفريقيا، ويف اآلونة األخرية يف بنغالدش. ومع 
تطور هذه النظم، نأمل يف أن تكون هناك فرص أكب لبامج التأهيل املجتمعي من أجل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة 

للحصول عىل املساعدة الشخصية )انظر مكّون كسب العيش: احلامية االجتامعية(.



ن االجتامعي     8 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 5: املكوِّ

تقديم املساعدة عند احلاجة هلا 
جاي - هوان صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من مدينة سيول يف مجهورية كوريا. وهو يعيش مع جدته، وأخته 

واثنني من أقاربه. لقد تم تشخيصه بمرض ضمور العضالت muscular dystrophy عندما كان عمره 
أربع سنوات. وعندما بلغ التاسعة من عمره مل يعد قادرًا عىل السري دون مساعدة ومل يعد قادرًا عىل الذهاب إىل 

املدرسة، وأصبح يعاين من حالة اكتئاب.

تواصل برنامج التأهيل املجتمعي ألول مرة  مع جاي - هوان كيم عندما كان عمره 13 عامًا، وأحاله إىل 
مستشفى  التأهيل الوطني حيث استطاع احلصول عىل التأهيل واملعاجلة الطبية. كام أعطي أيضًا كرسيًا متحركًا 

آليًا ذي تقنية جلوس خاصة من قبل مركز امُلساَعدة وبحوث التكنولوجيا امُلساِعدة. وعندما استقرت حالته، 
أراد أن يعود إىل املدرسة، ولكنه مل يكن قادرًا عىل القيام بذلك دون مساعدة شخصية.

وقام عامل اجتامعي بإيصال جاي - هوان بمتطّوٍع من إحدى اجلامعات، قدم له العون لتمكينه من إمتام 
املناهج الدراسية للمرحلة االبتدائية. كام تعرف جاي - هوان عىل منظمة غري حكومية حملية هيأت له متطوعني 

لقراءة الكتب معه كل أسبوع ومساعدته يف الرسم والتخطيط. وُقدمت املساعدة لتعديل منزل األرسة حتى 
يسهل استخدام الكريس املتحرك به. كام ُعِهد إىل أحد املتطّوعني الذهاب بشكٍل منتظم ملساعدة جدة - جاي 

هوان يف املهام املنزلية مثل التنظيف. وأصبح جاي - هوان عضوًا يف جمموعة املساعدة الذاتية التي تديرها 
املؤسسة الكورية لضمور العضالت.

حتسنت حالة جاي - هوان بفضل التعاون بني برنامج التأهيل املجتمعي، ومستشفى التأهيل الوطني، 
واملؤسسة الكورية لضمور العضالت، ومركز املساعدة وبحوث التكنولوجيا املساعدة، وغريها من املنظامت 
املحلية غري احلكومية األخرى. وقد لعب االختصاصيون االجتامعيون واملتطوعون املحليون أيضًا دورًا هامًا 

يف ضامن إمكانية حصول جاي - هوان عىل املؤازرة لتلبية احتياجاته للمساعدة الشخصية.

مجهورية كوريااإلطار 4
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اهلدف
أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من احلصول عىل املساعدة الشخصية التي تلبي احتياجاهتم ومتكنهم من أن يعيشوا 

حياة مفعمة بالرضا والنشاط.

دور التأهيل املجتمعي 
إن دور برامج التأهيل املجتمعي هو دعم ذوي اإلعاقة من أجل احلصول عىل املساعدة الشخصية الرضورية ليعيشوا 

حياهتم بكرامة ويقرروا مصريهم بأنفسهم، وإدارة تلك املساعدة بفعالية.

النتائج املرجّوة

تعاون برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة معًا من أجل ضامن توافر خيارات للمساعدة الشخصية 	•
ذات جودة ومعايري مناسبة، يف املجتمع املحيل.

وضع خطط لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة تالئم حالة كل فرد منهم.	•
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل التدريب املناسب لتمكينهم من إدارة احتياجاهتم الشخصية من املساعدة.	•
إتاحة التدريب للمساعدين الشخصيني الرسميني وغري الرسميني.	•
إتاحة الدعم لألرس التي تقدم املساعدة الشخصية بصورة غري رسمية.	•
وجود آليات عىل صعيد األرسة واملجتمع لالستجابة حلاالت األزمات وجتنب إرسال األشخاص ذوي اإلعاقة 	•

إىل مراكز الرعاية املؤسسية.
قيام املجتمعات املحلية بدعم وتقديم خيارات جمتمعية للمساعدة الشخصية لذوي اإلعاقة.	•

املفاهيم الرئيسية

الرعاية املؤسسية مقابل العيش املستقل

منذ عّدة عقود خلت، استبدلت الدول املرتفعة الدخل مبدأ »الرعاية املؤسسية« بآخر هو »العيش باستقاللية«. إن 
بأنفسهم، وإنام يعني أهنم يعيشون حياهتم  أّن األشخاص ذوي اإلعاقة يقومون بكل يشء  العيش املستقل ال يعني 
أفضل  اإلعاقة  ذوو  وُيعتب  ذاته.  التحكم  وبمدى  اإلعاقة  ينعم هبا األشخاص من غري ذوي  التي  اخليارات  بنفس 
اخلُباء فيام يتعّلق باحتياجاهتم وبالتايل ينبغي أن يكونوا مسؤولني بشكل مبارش عن حياهتم، وأن ُيفّكروا ويتحّدثوا 
باألصالة عن أنفسهم، كام يفعل اجلميع. إن املساعدة الشخصية هي إحدى املفاتيح لالبتعاد عن الرعاية املؤسسية 

والسري باجتاه العيش املستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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املساعدة الشخصية

اإلطار 5

املساعدة الشخصية للعيش امُلستقل

»حركة العيش باستقاللية« )The Independent Living Movement( )ILM( هي حركة دولية تدافع 
عن فكرة أن األشخاص ذوي اإلعاقة بحاجة إىل التمتع بنفس الدرجة من الرتابط ضمن األرسة، الذي ينعم به 
عادة غري ذوي اإلعاقة من أشقاء وأصدقاء وجريان يف ثقافة معينة. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل األشخاص 

ذوي احلاجات الكبرية للدعم والذين يعتمد مواصلتهم احلياة بصورة طبيعية عىل املساعدة العملية املقّدمة من 
أشخاص آخرين فيام  يتعلق بأنشطة حياهتم اليومية، مثل ارتداء املالبس، والذهاب إىل املرحاض، واألكل، 

والتواصل مع اآلخرين، وتنظيم يومهم.
 

ُيستخَدم مصطلح »املساعدة الشخصية« من قبل حركة العيش املستقل للداللة عىل األنشطة املذكورة أعاله فقط 
يف حال كان لدى الفرد املستفيد القدرة عىل اختاذ القرار فيام يتعّلق باملهام التي يمكن تفويضها للمساعد، وملن 

يمكنه أن يفوضها، ومتى وكيف سيتم القيام هبذه املهام. هذا التحكم يغدو ممكنًا فقط يف حال كان لدى املستفيدين 
مي اخلدمة، الذين خيتاروهنم، و/أو توظيف أشخاص من اختيارهم  م أو مقدِّ املقدرة املالية لرشاء اخلدمات من مقدِّ

)بام يف ذلك أفراد من األرسة( كمساعدين. وعادًة ال يملك األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم املوارد االقتصادية 
الالزمة، وبالتايل فإن التغطية املالية من احلكومة هلذه النفقات تصبح  رضورة. وقد يتطلب بعض األشخاص مثل 

األطفال ذوي اإلعاقة أو أصحاب اإلعاقات الذهنية، قد يتطلبون الدعم ملامرسة هذا القدر من التحكم.

املهام التي تغطيها املساعدة الشخصية

املساعدة الشخصية  ال تتعلق فقط  بدعم األشخاص يف أدائهم للمهام الشخصية شديدة اخلصوصية، بل قد تشمل 
أيضًا دعمهم يف جمموعة متنوعة من املهام يف بيئات خمتلفة - داخل املنازل )املساعدة يف مهام األبوة واألمومة والرعاية 
واخلدمات  املرصفية(،  األعامل  التسوق،  السفر،  )مثل  جمتمعية  أوساط  وداخل  العمل،  وأماكن  واملدارس،  مثاًل(، 
الطارئة/قصرية األمد. وبغض النظر عاّم إذا كانت املساعدة الشخصية تقدم من خالل وسائل رسمية أو غري رسمية، 
فإنه من املهم أن تتوّفر بالنوعية والكمية عىل نحو مناسب كي تدعم الشخص ذي اإلعاقة يف املشاركة الكاملة يف حياة 

األرسة واملجتمع مع احلفاظ عىل كرامته.

فهم داللة »الشخصية« يف املساعدة الشخصية

جمموعة  ولديه  غريه  عن  خمتلف  شخص  كل  أن  فكرة  لتعكس  الشخصية  املساعدة  يف  »الشخصية«  كلمة  ُتستخدم 
من  خمتلفة  مستويات  وهناك  الفرد.  تناسب  التي  احللول  إجياد  هي  الشخصية  واملساعدة  االحتياجات.  من  متفردة 
املساعدة )بمعنى ال لزوم للمساعدة، أو مساعدة جزئية، أو مساعدة كاملة( قد تكون مطلوبة من أجل القيام بمهام 
خمتلفة ويف أوقات خمتلفة، حيث أن احلاجات تتغري تبعًا لتغري الظروف الفردية، مثل تغري األدوار االجتامعية أو تغري 

احلالة الصحية. ومن املهم حتقيق التوازن الصحيح لكل فرد.
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أمهية  التحكم

بحيث  أجله،  ومن  اإلعاقة  ذي  للشخص  ُيعَطى  الذي  اليشء  ذلك  أهنا  عىل  الشخصية  املساعدة  إىل  ُينظر  ما  غالبًا 
يصبح ذلك الشخص متلقيًا سلبيًا. وهذا التفكري مل يعد مقبوالً؛ حيث أصبح من املفهوم اآلن أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة جيب أن تكون لدهيم احلرية يف التحكم يف اجتاه حياهتم، وبالتايل جيب أن يكونوا حمور صنع القرارات املتعلقة 

باحتياجاهتم من املساعدة الشخصية )انظر اإلطار 5(.

االختيارات بني وسائل الدعم املختلفة

املساعدة غري الرسمية

العامل، يأخذ معظم الدعم املقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة شكل املساعدة غري الرسمية )3(، حيث  يف مجيع أنحاء 
يمكن ألفراد األرسة، أو األصدقاء، أو اجلريان،  أو املتطوعني تقديم هذه املساعدة غري الرسمية.

املساعدة الرسمية

املقدمة يف  الرسمية  الدعم  أنواع خمتلفة من خدمات  أيضا بشكل رسمي. وهناك  الشخصية  املساعدة  تقديم  يمكن 
م هذه اخلدمات  الدول ذات الدخل املرتفع، وأيضا عىل نحو متزايد يف الدول ذات الدخل املنخفض )3(. وقد تقدِّ
امليزانيات، فإن األموال  اتباع هنج المركزي يف  يتزايد  أنه  املنظامت احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص. وبام 
املخصصة خلدمات الدعم قد تصبح ُمتاحة من خالل السلطات املحلية، مثل وزارات الرعاية االجتامعية. وقد تكون 
املخصصات، مثل إعانات اإلعاقات أو تعويضات الوصاية أو تعويضات القائمني عىل الرعاية، متاحة لتمويل نفقات 

املساعدة الشخصية.

التحديات

اخليارات املحدودة يف البلدان ذات الدخل املنخفض

يرتافق توفري املساعدة الشخصية وجمموعة من التحديات املختلفة يف الدول ذات الدخل املرتفع وتلك ذات الدخل 
املساعدة  خليارات  الوصول  عىل  قادرين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يكون  أن  ضامن  حُماولة  وعند  أيضًا.  املنخفض 

الشخصية يف الدول ذات الدخل املنخفض، فإن برامج التأهيل املجتمعي قد تواجه بعض التحديات، مثل:

قلة الوعي حول املساعدة الشخصية وانخفاض طلب احلصول عليها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، وأرسهم، 	•
ومنظامت ذوي اإلعاقة أيضًا؛

ندرة البامج التي توفر التدريب والدعم للمساعدين الشخصيني؛	•
عدم وجود سياسات أو برامج للحامية االجتامعية تعمل عىل دعم املساعدة  الشخصية، مثل إعانات اإلعاقة، أو 	•

املنح أو املعاشات )املوجودة فقط يف بعض الدول ذات الدخل املنخفض(؛
قّلة التعاريف واملعايري املتفق عليها عىل الصعيد الوطني، بشأن املساعدة الشخصية  وإجراءات الرصد.	•
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حاالت األزمات

عندما تنهار أنظمة الدعم، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة قد جيدون أنفسهم يف حالة متأزمة. ويف بعض احلاالت قد 
يعني هذا أن  يتم إرساهلم إىل مؤسسة، وغالبًا ما يكون ذلك ضد إرادهتم. يف الدول ذات الدخل املنخفض التي غالبًا 
ما تقّدم املساعدة الشخصية فيها من قبل األرس، يكون هناك العديد من األسباب التي تؤدي إىل اهنيار الدعم. فعىل 
سبيل املثال، إذا حدثت حالة وفاة ألحد أفراد األرسة، قد حيدث نزاع داخل األرسة أو حتى مشاكل مالية. ويف بعض 
احلاالت، قد تصبح األرس ببساطة منهكة جدًا بسبب العبء واإلجهاد امُلرافقني لتقديم املساعدة الشخصية السيام 
مع وجود إمكانية حمدودة للحصول عىل الدعم والتدريب. وبالنظر إىل دور الدعم غري الرسمي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، واملكانة املركزية لألرسة يف كثري من الثقافات، فإن اخلدمات املقّدمة إىل األرس التي لدهيا أفراد ذوو إعاقة 

تغدو ذات أمهية كبرية )3(.

الضعف وخماطر االنتهاك 

إن األشخاص الذين هم بحاجة إىل خدمات الدعم يف فرتة ما من حياهتم هم عادًة أكثر عرضة للخطر من األشخاص 
يتعرضون  الذين  األشخاص  عىل  خاص  بشكٍل  الصعب  من  إنه  بالذكر  واجلدير   .)3( باستقاللية  يعيشون  الذين 
لالنتهاك أن يبلغوا عام حدث هلم أو يغريوه عندما يكون الشخص املنتِهك هو من ُيقّدم هلم املساعدة الشخصية )انظر 

العالقات، والزواج، واألرسة(.

األنشطة املقرتحة

العمل باملشاركة مع منظامت ذوي اإلعاقة

يف كثري من احلاالت قد يكون من الصعب عىل األشخاص ذوي اإلعاقة أن يعملوا بأنفسهم عىل منارصة ضامن تلبية 
احتياجاهتم من املساعدة الشخصية. ومع ذلك، عندما يعمل األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل مجاعي، فإنه غالبًا ما 
يكون من األسهل عليهم إحداث التغيري. ومن املهم أن تعرتف برامج التأهيل املجتمعي بدور منظامت ذوي اإلعاقة 

يف وضع خيارات للمساعدة الشخصية والعمل معها من أجل:

تعزيز وتطوير معايري مقبولة للمساعدة الشخصية؛	•
التأكد من توفر املعلومات املحلية حول خيارات املساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
إجياد خيارات للمساعدة الشخصية حينام ال توجد مثل هذه اخلدمات يف املجتمع؛	•
دعم تطوير ورصد خدمات املساعدة الشخصية املالئمة  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
ضامن ربط األشخاص ذوي اإلعاقة، وعىل وجه اخلصوص أولئك الذين لدهيم إعاقات شديدة و/أو متعّددة، 	•

بمنظامت ذوي اإلعاقة ومجاعات املساعدة الّذاتية؛
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رصبيااإلطار 6
إحداث تبّدل يف حياة األفراد من خالل تقديم املساعدة الشخصية 

املصّممة حسب حاجتهم

يف رصبيا، بعد إنشاء خدمة املساعدة الشخصية التي يتحكم هبا املستهلك، للمرة األوىل، تبّدلت حياة الكثري 
من الناس عىل الصعيد الشخيص، وتم حشد األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل بشكل مجاعي. ونتيجة هلذه 
اخلدمة،عىل سبيل املثال، أصبح أحد املستخدمني قائدًا نشيطًا يف جمال اإلعاقة. لقد كانت حياته يف السابق 

مقترصة عىل القراءة داخل املنزل مع بضع زيارات متقطعة خارج املنزل، أما اآلن، ومع دعم مساعده الشخيص، 
فهو يسافر ثالث مرات يف األسبوع ليقود إحدى منظامت ذوي اإلعاقة يف التخطيط والنشاطات. وقد 

نجحت تلك املنظمة اخلاصة بذوي اإلعاقة يف حشد املجتمع إلنشاء مكتب فرعي حميّل معني بالعيش املستقل 
لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقامت البلدية املحلّية بتوفري مقر هلذا املكتب.

مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير خطط الّدعم الفردي

من املهم ضامن أن تكون املساعدة الشخصية مناسبة للسياق االجتامعي والثقايف، ومراعية للفوارق يف االحتياجات 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تساعد  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن  بالسن.  املرتبطة  واالحتياجات  اجلنسني   بني 

فيام ييل:

حتديد املهام التي تتطلب املساعدة، مع احلرص عىل عدم تبني افرتاضات مسبقة بشأن ماهية تلك املهام؛	•
مراجعة خيارات املساعدة الشخصية املختلفة املتاحة يف املنطقة املحلية - ومن املستحسن اختبار اخليارات املختلفة  	•

املتوفرة ملعرفة أهيا يفلح بصورة أفضل؛
التي 	• باملهام  إلبالغهم  الشخصيني  مساعدهيم  مع  التواصل   

حتتاج إىل املساعدة، ومتى جيب إمتام هذه املهام، وكيفية أدائها؛
املساعدة 	• كانت  إذا  عام  النظر  بغض  مكتوبة  اتفاقات  إعداد 

قبل  من  أو  مأجورين  موظفني  قبل  من  مقدمة  الشخصية 
متطوعني؛

منتظمة 	• فرتات  عىل  الشخصية  املساعدة  احتياجات  مراجعة 
احلالة  يف  تغيريات  حدوث  لدى  اخلطط  عىل  تعديالت  وإجراء 

الصحية، أو األنشطة اليومية، أو البيئة املحيطة؛
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اإلطار 7

التخطيط للحصول عىل املساعدة الشخصية

طورت إحدى املنظامت الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة، يف الفلبني، برناجمًا متعدد القطاعات برشاكة مع دائرة 
التعليم ومجعية للوالدين. ومن األدوار الرئيسية هلذا البنامج توفري تدريب لألهايل واملعلمني عىل تقديم املساعدة 

الشخصية لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة لتمكينهم من ارتياد املدارس االبتدائية العامة املحلية. ويعمل 
البنامج مع أكثر من 13000 طفل يف املناطق الريفية وينظم أيضًا ورشات عمل تدريبية مشرتكة مع األطفال يف 

املرحلة ما قبل املدرسية، ومع الوالدين، ومع املعلمني لضامن وجود خطط دعم مّتفق عليها لكل طفل. ونجح 
البنامج يف إدماج وإعداد أطفال ذوي احتياجات كبرية للدعم حلضور املدارس االبتدائية العاّمة جنبًا إىل جنب مع 

أقراهنم.

الفلبني

دعم فرص التدريب

قد حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إىل التدريب ملساعدهتم عىل كسب الثقة بالنفس واملهارات الالزمة لتحديد وإدارة 
حاجاهتم  للمساعدة الشخصية. وقد حيتاج املساعدون الشخصيون إىل التدريب من أجل مساعدهتم يف تنمية املهارات 

الالزمة إلنجاز أدوارهم ومسؤولياهتم. 

بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة

أن  إىل  بحاجة  فهم  اجليدة  النوعية  ذات  الشخصية  املساعدة  اإلعاقة عىل  من أجل ضامن حصول األشخاص ذوي 
يكونوا قادرين عىل التعبري عن احتياجاهتم وتوقعاهتم. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تدعم األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف:

املنارصة 	• التمكني:  مكون  )انظر  الوجود  وإثبات  التواصل  مهارات  لتنمية  املناسب  التدريب  عىل  احلصول 
والتواصل(؛

احلصول عىل املعلومات املتعلقة باملساعدة الشخصية؛	•
تعّلم أفضل األساليب لتحديد وترتيب  وإدارة متطلباهتم من املساعدة الشخصية؛	•
تعلم كيفية إجراء تفاوض فعال بشأن احتياجاهتم من املساعدة الشخصية مع أرسهم، ويف جمتمعاهتم ومدارسهم 	•

ومقار عملهم.

قد تتوفر فرص التدريب من خالل عدد من املصادر بام فيها منظامت ذوي اإلعاقة، وبعض اهليئات اخلدمية احلكومية 
املحلية،  ومعاهد التدريب، واملنظامت غري احلكومية، وبرامج التأهيل املجتمعي و/أو مساعدين شخصيني آخرين 
ذوي خبة. وغالبًا ما تكون منظامت ذوي اإلعاقة ومجاعات املساعدة الذاتية هي أفضل مصدر للدعم واملعلومات 
والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة فيام يتعلق بإدارة املساعدة الشخصية. أما يف حال عدم وجود منظامت لألشخاص 
ذوي اإلعاقة أو مجاعات للمساعدة الذاتية يف املجتمعات، فإنه قد يكون من املفيد لبامج التأهيل املجتمعي أن تقوم 

بربط األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم مع أشخاص آخرين يعيشون الظروف ذاهتا.
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بالنسبة للمساعدين الشخصيني

بأدوارهم ومسؤولياهتم.  للقيام  أنفسهم ومؤهلني  واثقني من  يكونوا  أن  الشخصيني  للمساعدين  بالنسبة  املهم  من 
ويف كثري من احلاالت سنجد أن املساعدين الشخصيني، والسيام أولئك الذين يقدمون الدعم بصورة غري رسمية ، مل 

حيصلوا عىل أي تدريب فيام يتعّلق باملهام التي يقومون هبا. ولذا، فمن املهم تدريبهم  ملساعدهتم عىل:
فهم أمهية دورهم؛	•
إنامء الوعي اخلاص باحلدود التي يتعني عليهم االلتزام هبا؛	•
االستامع واالستجابة بفعالية الحتياجات الشخص الذي يساعدونه؛	•
إنامء املهارات الرضورية للقيام باملهام وفقًا ملا هو مطلوب؛	•
إدارة وقتهم واملهام املوكلة إليهم، السيام  إذا ما كان لدهيم 	•

أدوار ومسؤوليات أخرى.

قد حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إىل الدعم يف تقديم التدريب 
املجتمعي،  التأهيل  لبامج  يمكن  فإنه  بالتايل  ملساعدهيم؛ 
الذاتية أن تكون  ومنظامت ذوي اإلعاقة، ومجاعات املساعدة 
أيضًا  توجد  وقد  احلاالت.  هذه  مثل  يف  للعون  جيدًا  مصدرًا 

برامج تدريبية أخرى يف املجتمع ينبغي التحقق منها.

ضامن دعم أفراد األرسة يف أدوارهم كمساعدين شخصيني

إن أفراد األرسة الذين يقدمون املساعدة الشخصية غالبًا ما يقومون بذلك عالوة عىل قيامهم باألدوار واملسؤوليات 
الوقت  من  القليل  إال  هلم  تبقي  أن  دون  من  ُمنَهكني  األعباء  هذه  جتعلهم  ما  وكثريًا  عاتقهم،  عىل  امللقاة  األخرى 
املخصص الحتياجاهتم اخلاّصة. وغالبًا أيضًا ما يفتقد أفراد األرسة أي وسيلة لدعم أنفسهم. يمكن لبامج التأهيل 

املجتمعي أن تقدم الدعم ألفراد األرسة من خالل:

حتديد خيارات تتيح وجود تغطية بديلة يف حاالت الطوارئ أو تؤمن الدعم قصري األمد؛	•
ربطهم مع أرس أخرى تعيش وضعًا مماثاًل، عىل سبيل املثال من خالل مجاعات املساعدة الذاتية، ومنظامت ذوي 	•

اإلعاقة، ومنظامت الوالدين أو املنظامت األرسية؛
االستامع إليهم والتحدث معهم حول مهومهم، والتعاون معهم إلجياد حلول متكنهم من إدارة أدوارهم كمساعدين 	•

شخصيني بشكل أفضل؛
إرشاك األرس يف فرص التدريب كي يتمكنوا من تعّلم اسرتاتيجيات التكيف؛	•
ضامن أن يتمكن األعضاء األصغر سنًا يف األرسة، الذين يقدمون املساعدة الشخصية، من االستمرار يف االلتحاق 	•

باملدرسة، مع امتالكهم الوقت الكايف للرتفيه عن أنفسهم.

االستعداد حلاالت األزمات وإدارهتا

عندما تنهار نظم الدعم، ينبغي مواصلة تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. فمن الرضوري أن تقوم برامج 
التأهيل املجتمعي بالتخطيط امُلسبق بالتعاون مع األطراف املعنية األخرى للتأكد من استعدادها لالستجابة لألزمة. 
وتعد املجتمعات مصدرًا غنيًا للدعم، ويمكنها أن توفر مصادر وخيارات مرنة  خاّصة يف أوقات األزمات. احللول 
املجتمعية تكون عادًة هي احللول األكثر مالئمًة وفعالية عىل املدى القريب والطويل. سيكون من املفيد إذا ما استطاع 
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مدراء التأهيل املجتمعي العمل مع منظامت ذوي اإلعاقة والسلطات املحلية من أجل االتفاق مسبقًا عىل اسرتاتيجيات 
إلدارة األزمة. وبعض اخليارات التي يمكن بحثها قبل حدوث أزمة ما، هي:

هل يوجد فريق استجابة يمكن استدعاؤه؟ هذا الفريق قد يضم اختصاصيًا اجتامعيًا من إحدى اهليئات املحلية، 	•
ومُمثاًل ُمدّربًا إلحدى منظامت ذوي اإلعاقة، وأحد الضّباط املسؤولني عن إنفاذ القانون عىل الصعيد املحيل، وأحد 

الكوادر  العاملة يف التأهيل املجتمعي؛
هل توجد مرافق جمتمعية مؤقتة يمكن استخدامها؟ قد تتوفر عدة خيارات يف املرافق التي تقدم الرعاية قصرية 	•

األمد أو التأهيل؛
هل هناك مآٍو يف املجتمع املحيل لدعم النساء والفتيات الاليت تعرضن لالنتهاك اجلنيس أو العنف املنزيل؟ ينبغي 	•

تعديل هذه املرافق إذا لزم األمر لضامن إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إليها؛
هل تلقى األخصائيون االجتامعيون الذين يقدمون الدعم لألرس يف حاالت األزمات تدريبًا يف جمال اإلعاقة؟ إذا 	•

مل يكن األمر كذلك، هل تستطيع منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي دعم هذا التدريب؟
هل يمكن ألفراد األرسة املمتدة تقديم الدعم املؤقت ريثام يتم إجياد حلول طويلة األمد؟	•
هل يمكن ملنظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي حتديد األرس املستعدة لتقديم الدعم والرعاية لألرس 	•

األخرى التي تواجه أزمة؟
هل تتوفر مجاعات املساعدة الذاتية  لكل من األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد األرسة؟	•

أثناء مرحلة األزمة، قد حتتاج األرس واألشخاص ذوو اإلعاقة إىل املساعدة والدعم من ميرسِّ خارجي. يمكن لبامج 
التأهيل املجتمعي القيام هبذا الدور بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل إقامة صالت وصل، عىل سبيل املثال مع 
منظامت ذوي اإلعاقة أو مجاعات املساعدة الذاتية أو برامج الرعاية االجتامعية. فإذا تعذر العثور عىل حل مقبول، 

والسيام عندما يكون الفرد معّرضًا خلطر شخيص، فمن املهم نزع فتيل األزمة والبحث عن حلول بديلة للعيش.

تشجيع االبتعاد عن الرعاية املؤسسية

املساعدة  لتوفري  الدعم  من  عاٍل  مستوى  إىل  حيتاجون  الذين  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  إرسال  عىل  العادة  جرت 
قائمة  تزال  املؤسسات ال  التغري، إال أن  الوضع آخذ يف  الشخصية هلم، إىل بعض املؤسسات. وبالرغم من أن هذا 
يف العديد من البلدان، وبالنسبة  لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة قد تكون هذه املؤسسات هي اخليار الوحيد املتاح 
أمامهم. ومن الرضوري أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة معًا من أجل البحث يف أفضل 

اخليارات املستقبلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع هذه املؤسسات والدوائر احلكومية ذات الصلة.

وقد نجحت البلدان التي ختلت عن الرعاية املؤسسية، يف حتويل مؤسساهتا تلك إىل مرافق بديلة، مثل:

مراكز للتدريب املهني واملوارد؛	•
مراكز للتأهيل؛	•
سكن مستقل حيث يمكن أن يعيش فيه األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل مستقل مع توفري بعض الدعم هلم حسب 	•

احلاجة؛
أماكن لإلقامة املؤقتة حيث يبقى فيها األشخاص ذوو اإلعاقة لفرتة راحة قصرية بينام يأخذ  أفراد األرسة اسرتاحة 	•

من أدوارهم كمساعدين شخصيني؛
أماكن لإلقامة يف حاالت الطوارئ جلميع أفراد املجتمع املعّرضني للعنف وليس فقط لألشخاص ذوي اإلعاقة 	•

منهم.
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العالقات والزواج واألرسة

املقّدمة

إن العالقات والزواج واألرسة هي جوهر كل جمتمع. ومن املسلم به عمومًا، أن األرس هي مصدر هام للدعم واألمن. 
وهي تستطيع توفري البيئة اآلمنة واملستقرة التي تغذي نمو وتطّور كل فرد يف مراحل احلياة املختلفة، منذ الوالدة وحتى 

سن الشيخوخة.

تتنّوع األرس وتتأثر بمجموعة من العوامل بام يف ذلك املامرسات الثقافية والتقليدية والدينية. ويمكن تصنيف األرس 
أيضًا عىل أهنا: نووية، أو ممتدة، أو ذات الوالد الوحيد، أو التي يعوهلا طفل، أو الراعية أو امُلتبنّية. ومن املهم أن نتعرف 
عىل هذا التنوع، كام يتعني علينا أن ندرك أن ذوي اإلعاقة هلم احلق يف تأسيس أرسهم اخلاصة. املادة 23 من اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تسلط الضوء عىل أنه جيب » أن تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة للقضاء 
عىل التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املسائل ذات الصلة بالزواج واألرسة والوالدّية والعالقات، وعىل 

قدم املساواة مع اآلخرين«)2(.

يسلط هذا العنرص الضوء عىل أمهية دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف تأسيس العالقات، والزواج، ودعم مسعاهم 
ألن يصبحوا آباء أو أمهات إذا ما اختاروا ذلك. كام يسلط الضوء عىل مسألة العنف التي قد يتعرض هلا األشخاص 

ذوو اإلعاقة يف عالقاهتم ويف زواجهم وأرسهم، وأمهية إدراك ومعاجلة هذه املسألة.



ن االجتامعي     18 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 5: املكوِّ

اإلطار 8

رحلة شجاعة نحو األمومة

» بلغت من العمر اليوم ما يزيد عىل أربعني عامًا، وأنا فخورة أنني حاربت يف كل شب من مسرييت كي أغدو 
ما أنا عليه اآلن. أثناء نضجي، ظللت أحلم دومًا بأنني سوف أحظى بطفل من صلبي ألن مجيع أخوايت كن 

متزوجات وقد أنجبن أطفاالً. وكن دومًا يقمن بإرسال أطفاهلن ملساعديت يف القيام باألعامل املنزلية اليومية، 
ولكن مل يكّن يسمحن هلم باملبيت يف بيتي. لقد كنت أعمل وأعيش يف منزيل كشخص مستقل، لكنني كنت ال 
أزال ُأعامل كطفلة صغرية. كنت أشعر بالوحدة الشديدة يف الليل، ال يوجد من أحتدث إليه، وال من حُيرض يل 

املاء، وال من يتقاسم معي الطعام. كان هذا فظيعًا!!

وبعد زواجي كان خب احلمل بمثابة صدمة ملن حويل، فلم يكن أفراد العائلة يعتقدون أنني قادرة عىل حتمل 
مشقة احلمل والوالدة، والسيام بسبب إعاقتي، وكانوا دائام ما خيبونني بأن السيدات غري املعاقات قد يفقدن 

حياهتن أثناء الوالدة، فام بايل وأنا معاقة. وطالبوين بأن أختلص من اجلنني.

وقد قامت أخوايت وعمتي ببعض الرتتيبات لكي أجري عملية إجهاض يف أحد املستشفيات، ولكن األمر الذي 
كانوا جيهلونه هو أنني كنت قد حسمت أمري لالحتفاظ باحلمل وأنني كنت أتوق لُرؤية طفل يل. ذهبت رسًا 
إىل الطبيب للحصول عىل االستشارة والنصيحة بشأن احلمل. وأّكد يل الطبيب إمكانية أن أنجب طفاًل معاىف.

ثم جاء اليوم املوعود الذي ولدت فيه طفلًة مجيلة. ومنذ تلك اللحظة بدأ وقت الفرح واملصاحلة بالنسبة جلميع 
أفراد األرسة. كانوا مجيعهم سعداء وأصبحوا يدعمونني بشّدة. وبعد بضع سنوات أنجبت طفاًل وسياًم آخر. 

إنني أٌم سعيدة هلذين الطفلني. تبلغ الفتاة من العمر اآلن 18 عامًا ويبلغ الصبي من العمر 14 عامًا. إن أطفايل 
ُمتقّبلون جداًّ يل وُمرتاحون لكوين والدهتم.

هذه جتربة شخصية حول الكفاح الذي خضته لكي ُأصبح أمًا رغم 
إعاقتي. وكل ما حيتاج املرء إليه هو الشجاعة! لقد حسمت أمري 

وأصبحت قوية. واستنادًا إىل جتربتي الشخصية، أيقنت أن األمومة 
بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة هي أمر غري مرغوب به بالنسبة ألفراد 

املجتمع اآلخرين من غري ذوي اإلعاقة. وما يتعني عىل اجلميع معرفته 
هو أن قرار إنجاب طفل أو عدم إنجابه، أو تبنّي طفل، هو من حّق 

ومسؤولية كل شخص بام يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة.

ــ جوليان بريسيال مابانجوي، جملس مالوي لذوي اإلعاقة )3(.

مالوي
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اهلدف

أن يأخذ األشخاص ذوو اإلعاقة مواقعهم ويامرسوا أدوارهم ضمن أرسهم وجمتمعاهتم بشكٍل كامٍل.

دور التأهيل املجتمعي 

إن دور التأهيل املجتمعي هو دعم األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول عىل عالقات  ُمرضية مع أفراد أرسهم وأعضاء 
جمتمعاهتم.

النتائج املرجّوة
إدراك وتقبل أفراد املجتمع حلقيقة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكنهم أن حيظوا بعالقات جادة، وأن يتزوجوا، 	•

وينجبوا األطفال.
حصول الوالدين ذوي اإلعاقة أو الوالدين اللذين لدهيام أبناء ذوو إعاقة عىل اخلدمات والبامج املناسبة لدعم 	•

أدوارهم يف األبوة واألمومة.
قيام األرس بتشجيع ودعم أبنائها ذوي اإلعاقة عىل التواصل االجتامعي وتطوير عالقات خارج جدران املنزل.	•
محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من العنف، وأن يتعاون مجيع األطراف املعنية ملعاجلة هذه املسألة.	•
توفري الدعم الكايف لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لدهيم شبكات اجتامعية حمدودة ضمن جمتمعاهتم.	•

املفاهيم األساسية

العالقات

إن العالقات الشخصية امُلرضية هامة بالنسبة للجميع وهي رضورية أيضًا للنمو والتطور الشخصيني. والعالقات 
املحفزة  واملعمرة وامُلرضية مع األرسة واألصدقاء ومع األزواج والزوجات هي من األولوّيات العليا بالنسبة ملعظم 

األشخاص بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.

األرسة

االنتامء إىل أرسة

إن كلمة »األرسة« يمكن أن يكون هلا دالالت خمتلفة بالنسبة ألناس خمتلفني. ومن املمكن أن تكون األرس بأشكال 
وأحجام متعددة ولكن لدهيا مجيعًا يشء مشرتك أال وهو أهنا متنح املرء شعورًا باالنتامء. كام يمكن لألرسة أيضًا أن 
توفر البيئة للتعلم والنامء، وتقدم السالمة واألمن لألطفال واألشخاص املعرضني للخطر من أفراد األرسة بمن فيهم 

األشخاص ذوو اإلعاقة.
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استجابة األرسة لإلعاقة

تستجيب كل أرسة لإلعاقة بصورة خمتلفة عن غريها، قد جتد إحدى األرس صعوبة يف تقبل والدة طفل بإعاقة ما، يف 
حني قد تكون أخرى يمتلكها يشء من اخلوف فقط وبحاجة إىل مزيد من املعلومات حول ما خيبئه املستقبل، بينام نجد 

الثالثة قد حتتفل بوالدة طفلها.

ويمكن أن تكون األرس جبهات منارصة فعالة وعوامل قوية للتغيري لضامن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة. ويمكن 
أن يكون هلا تأثري إجيايب عىل توقعات أفراد األرسة ذوي اإلعاقة، كام تؤثر أيضًا يف مواقف املجتمع.

اجلنسانية

إن اجلنسانية هي جزٌء هام من الصّحة والعافية. ومع ذلك، فإن مناقشة هذا املوضوع يف العديد من املجتمعات هي 
أمٌر حّساس بل ومن املحّرمات، والسيام عندما يتعلق باإلعاقة التي تدور حوهلا أساطري ومفاهيم خاطئة قد تعتب من 
املسلامت. فعىل سبيل املثال، كثريا ما ينظر لألشخاص ذوي اإلعاقة بأهنم عديمي النشاط اجلنيس أو عقيمني أو أهنم 
يعانون من فرط الغريزة اجلنسية؛ قد ال تكون وجهات النظر هذه حكرًا عىل أفراد املجتمع فقط وإنام أيضًا قد توجد 
لدى بعض املهنيني الطبّيني ويف بعض احلاالت لدى األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم. من املهم أن ندرك حقيقة أن 
األشخاص ذوي اإلعاقة لدهيم احتياجات جنسّية، مثلهم مثل أي شخص آخر. ولكن احلقيقة املؤسفة هي أنه يف 
كل األحوال فإن هذه االحتياجات يتم جتاهلها أو إنكارها )انظر الكتيب التكمييل حول التأهيل املجتمعي وفريوس 

نقص املناعة البرشي/ اإليدز(.

اإلطار 9

املفاهيم اخلاطئة

عّلقت إحدى الشاّبات وهي عضو يف منظمة لذوي اإلعاقة يف أوغندا تعرف باسم االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة 
يف أوغندا، عىل املفاهيم اخلاطئة بشأن اإلعاقة قائلة »نحن ال ندعى حلضور برامج التوعية املجتمعية التي ُتعقد 

دائاًم يف املراكز الصحية... ويف الواقع، يعتقد البعض أننا لسنا نشطات جنسيًا ألننا ذوات إعاقة«.

أوغندا

الزواج والوالدية

كثريا ما يفرتض البعض أن األشخاص ذوي اإلعاقة سينجبون بشكٍل تلقائي أطفاالً ذوي إعاقة أيضًا. ويوجد اعتقاٌد 
بشكٍل مستقل. ويف حاالت  أطفاهلم  رعاية ودعم  قادرين عىل  اإلعاقة غري  األشخاص ذوي  أن  مفاده  أيضًا  شائٌع 
أو  علمهن  دون  الذهنية،  اإلعاقة  ذوات  والنساء  املراهقات  والسيام  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تعقيم  تم  متطرفة، 
حقوق  وتبني  والوالدية  الزواج  إىل  منها   23 املادة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  وتشري  موافقتهن. 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الزواج وتأسيس أرسة، ويف أن يقرروا وبكامل احلرية واملسؤولية عدد األطفال الذين 
يودون إنجاهبم وفرتة التباعد بينهم، وأن يتمكنوا من احلصول عىل املعلومات والتثقيف يف جمايل الصحة اإلنجابية 

وتنظيم األرسة بام يتناسب مع سنهم، وإىل حقهم يف احلفاظ عىل خصوبتهم )2(.



العالقات والزواج واألرسة     21

اإلطار 10

الرغبة يف تكوين أرسة

»يراودين حلم بالّزواج والعيش يف منزٍل مع أطفايل، ولكن قال يل والداي أن الزواج ليس مناسبًا يل ألنني لن 
أمتكن من رعاية أرسة. هذا األمر مّزقني ومل أكن قادرة عىل تصديقه« )5(.

العنف

يمكن أن حيدث العنف يف كل فئات املجتمع، يف األرس واملؤسسات ويف املدارس ومقار العمل ويف املجتمع املحيل؛ 
للُعنف  عرضة  هم  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  العنف.  هلذا  مسببني  يكونون  قد  املختلفني  األشخاص  من  والعديد 
وبشكل غري متناسٍب مع وضعهم، والسيام بسبب الوصمة التي تلحق هبم، واملعتقدات التقليدية السلبية واجلهل؛ 
وهم معرضون بشكل أكب خلطر  أن يصبحوا ضحايا االنتهاك اجلسدي، واجلنيس، والنفيس والعاطفي، واإلمهال، 

واالستغالل املايل. وقد تتعّرض النساء ذوات اإلعاقة بشكل خاّص إىل التعقيم القرسي، والعنف اجلنيس )6(.

األنشطة املقرتحة

مواجهة ومعاجلة الوصم والتحيز والتمييز 

تنترش يف العديد من املجتمعات مواقف وتصورات وممارسات سلبية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة. ويمكن لبامج 
التأهيل املجتمعي مواجهة ومعاجلة ذلك عن طريق:

العمل مع وسائل اإلعالم لتعزيز صورة إجيابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة ونامذج يقتدى هبا منهم؛	•
دعم تدريب املهنيني الصحيني بغية توعيتهم بشأن اإلعاقة لضامن إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 	•

اخلدمات املعنية بالصحة اجلنسية واإلنجابية، كتنظيم األرسة عىل سبيل املثال؛
العمل مع القادة يف املجتمع، كالقيادات الدينية مثاًل، لتشجيعهم عىل خلق الوعي بشأن اإلعاقة، ومواجهة الوصم  	•

والتمييز، وإتاحة الفرص إلجراء نقاشات يف املجتمع حول القضايا احلساسة.
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تقديم الدعم للوالدين 

لتمكني الوالدين من اختاذ القرارات املناسبة كأولياء أمور مسؤولني عن األبناء فإنه ال بد من حصوهلم عىل املعلومات 
الوالدين ذوي اإلعاقة والوالدين  التأهيل املجتمعي األخذ بعني االعتبار كاًل من  والدعم. ولذا، يتعني عىل برامج 

الذين لدهيم أبناء من ذوي اإلعاقة. يمكن هلذه البامج أن تقدم الدعم من خالل:

ميادين 	• مثاًل يف  للوالدين،  الّدعم  توّفر  أن  يمكن  التي  املحلية  اخلدمات  حتديد 
الصحة اجلنسية واإلنجابية،  وصحة األم والطفل، والدعم لألرسة أيضًا؛

املنارصة مع منظامت ذوي اإلعاقة واملنظامت األخرى من أجل إدماج الوالدين 	•
ذوي اإلعاقة ووالدي األشخاص ذوي اإلعاقة، يف اخلدمات والبامج العامة؛

تطوير ودعم أنظمة اإلحالة لتيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة 	•
النساء واملراهقني، عىل اخلدمات والبامج؛

العمل مع مقدمي اخلدمات لنرش املعلومات الصحيحة املتعلقة بالصحة اجلنسية 	•
واإلنجابية يف أشكال يسهل االّطالع عليها من خالل شبكات برامج التأهيل 

املجتمعي.

العمل مع األرس لتعزيز االستقالل

يف بعض األحيان تفرط بعض األرس يف محاية أفرادها ذوي اإلعاقة عن طريق إيوائهم يف املنزل ومنعهم من التواصل 
مع أفراد املجتمع، مما حيد من فرصهم لتطوير عالقات مع اآلخرين أو إلنامء خمتلف املهارات والقدرات. ويمكن 

لبامج التأهيل املجتمعي العمل مع األرس من أجل:

توفري املعلومات والدعم لألرس ملواجهة خماوفها عىل أفرادها ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل تعزيز موقفها ووضعها 	•
داخل املجتمع؛

مساعدة األرس عىل إدراك اآلثار السلبية للحامية املفرطة؛	•

اإلطار 11

البحث يف قضايا اجلنسانية واإلعاقة 

أدرك أحد برامج التأهيل املجتمعي الذي تديره منظمة حملية غري حكومية يف ليبرييا أنه مل يتناول قط أي قضايا 
مرتبطة باجلنسانية واإلعاقة. وبدأ البنامج بالتعّرف عىل هذه القضايا بإجراء مناقشات مع األشخاص ذوي 

اإلعاقة. وقد أظهرت املناقشات مع النساء ذوات اإلعاقة أنه من املهم بالنسبة هلن أن تكّن قادرات عىل التعبري عن 
رغباهتن اجلنسية؛ بيد أهنن كثريا ما ينتاهبّن اخلوف من القيام بذلك. كام أهنن يعتقدن أيضًا أن اجلنس مهم بالنسبة 

هلن كي يصبحن أمهات األمر الذي يعتب بمثابة دور اجتامعي ذي قيمة يف جمتمعاهتن. يف بعض احلاالت كان بعض 
الرجال من غري ذوي اإلعاقة يقومون باالنتهاك اجلنيس للنساء ذوات اإلعاقة. كان ُينظر إىل هذا االنتهاك عىل أنه 

نتاٌج للمواقف السلبّية جتاه اإلعاقة والتي أسفرت عن تفكري الرجال بأن العالقات امُلعلنة مع النساء ذوات اإلعاقة 
من شأهنا أن تصمهم بالعار.

ليبرييا
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تشجيع أفراد األرسة كي يصبحوا ُدعاة لتغيري املواقف السلبية داخل املجتمع؛	•
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التواصل مع اآلخرين بفعالية للتعبري عن احتياجاهتم ورغباهتم والدفاع 	•

عنها بأنفسهم.

تقديم املساعدة للوقاية من العنف

يمكن أن يكون العنف بكافة أشكاله بمثابة حتٍد بالنسبة ملوظفي التأهيل املجتمعي. وبام أن برامج التأهيل املجتمعي 
تعمل ضمن بيئات خُمتلفة )مثاًل يف البيوت، واملدارس، ومقار العمل، واملجتمعات املحلية( فهي يف موقع جّيد لكي 
تكفل وجود شبكات اجتامعية قوية ومصادر للدعم  حلامية األشخاص ذوي اإلعاقة من العنف )انظر أيضًا العدالة(. 

ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تعمل عىل:

بناء قدرات أفراد طاقم التأهيل املجتمعي من أجل متييز عالمات وأعراض العنف، والتأّكد من أهنم يعرفون من 	•
أين يمكن هلم أن حيصلوا عىل املشورة القانونية املالئمة والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

حلامية 	• اختاذها  يمكن  التي  اإلجراءات  وحول  واإلعاقة،  العنف  حول  املجتمعات  داخل  الوعي  مستوى  رفع 
األشخاص ذوي اإلعاقة؛

الصحي، 	• /التثقيف  الرعاية  وطاقم  اإلعاقة،  ذوي  ومنظامت  األرس،  )مثاًل  املعنية  األطراف  مع  صالت  إنشاء 
وضباط إنفاذ القانون، وقادة املجتمع، والسلطات املحلية(، والتحّدث إليهم بشأن دورهم يف محاية األشخاص 

ذوي اإلعاقة من العنف؛
عن 	• اإلبالغ  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  شأهنا  من  التي  املعنية  األطراف  مع  املناسبة  اإلجراءات  وضع 

حوادث العنف بشكل رسي؛
توفري املعلومات حول العنف لألشخاص ذوي اإلعاقة والتأكد من أهنم يعرفون كيفية اإلبالغ عن حوادث العنف 	•

بشكٍل رّسي؛
عىل 	• اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  من  التأكد 

املجتمعية  احلياة  يف  للمشاركة  الالزمة  الفرص 
وتطوير  لذاهتم،  واحرتامهم  بأنفسهم  ثقتهم  لرفع 
شأهنا  من  التي  االجتامعية  الصالت  من  شبكات 

املساعدة يف محايتهم من العنف؛
تعرضوا 	• الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دعم 

حلوادث العنف عن طريق التحّدث إليهم، وتقديم 
العون هلم للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، 
اإلجراءات  واختاذ  احللول  لتطوير  ومساعدهتم 

الرضورية؛
املؤسسية، 	• والسياسات  البامج  تطبيق  ضامن 

ومتطوعيه  املجتمعي  التأهيل  كوادر  أن  من  للتحقق 
ليس هلم سوابق جنائية.
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دعم األشخاص الذين يملكون شبكات حمدودة من الصالت االجتامعية 

قد ال حيظى بعض األشخاص ذوي اإلعاقة بأرسة تضمهم، أو قد تكون أرسهم غري قادرة عىل توفري الدعم واملساعدة 
التي حيتاجوهنا. لذا يعيش بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤّسسات إيواء داخلية، أو يف ُنُزل، أو داخل جتمعات 
دينّية، أو يسكنون يف  املالجئ، أو قد يكونون مرشدين. يف مثل هذه احلاالت، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

تعمل عىل:

ربط األشخاص ذوي اإلعاقة بشبكات الدعم املناسبة يف املجتمع، 	•
مثل: منظامت ذوي اإلعاقة، ومجاعات املساعدة الذاتية؛

قدرة 	• استمرار  لضامن  الداخلية  اإلقامة  مؤسسات  مع  العمل 
واحلرص  املجتمع  حياة  يف  املشاركة  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

عىل إدماجهم فيها؛
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من احلصول عىل ترتيبات 	•

املعيشة التي يفضلوهنا؛
املناسب، 	• السكن  إلجياد  املرشدين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دعم 

ومن األفضل أن يكون ضمن املجتمع املحيّل؛
فيها 	• يعيش  التي  األوساط  يف  العنف  عىل  تدل  مؤرشات  أي  ُمراقبة 

األشخاص ذوو اإلعاقة.
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الثقافة والفنون
مقدمة

إىل أسلوب حياة جمموعة من  استخدامها لإلشارة  يتم  العنرص،  »ثقافة« معاٍن خمتلفة كثرية. لكن يف هذا  لكلمة  إن 
األشخاص. ولذلك تشمل الثقافة أشياء كثرية، كاللباس، والطعام، واللغة، والقيم واملعتقدات، والّدين، والطقوس 
واملامرسات. وترتبط الفنون أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالثقافة، وتشمل الّرسم، واملوسيقى، والرقص، واألدب، واألفالم، 

والتصوير الفوتوغرايف.

وقد يعتقد البعض أنه من غري الرضوري إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلوانب الثقافية والفنية يف جمتمعاهتم 
املحلّية ودعمهم للمشاركة فيها. وغالبًا ما ينظر إىل اإلبداع  والتعبري عن الذات والّروحانية كعوامل ليست بذات 
أمهية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. عىل سبيل املثال: يف حني أن بعض األرس قد تبذل قصارى جهدها من أجل 
الذهاب بأحد أفرادها من ذوي اإلعاقة إىل مراكز اخلدمات الصحية، إالّ أهنا قد ال ترى أنه من املهم أن تصطحبه  إىل 

الفعاليات واملناسبات الثقافية املحلية.

أدناه( يستفيد منه األفراد، واألرس،  الثقافية هي حّق من حقوق اإلنسان )انظر اإلطار  إن فرصة املشاركة يف احلياة 
واملجتمعات املحلّية، واملجتمعات األم كُكل.

اإلطار 12

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املاّدة 30:
املشاركة يف احلياة الثقافية، وأنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة )2(

تقر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية عىل قدم املساواة مع اآلخرين،   .1
وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة ما ييل:

التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميرّسة؛أ( 
التمتع بالبامج التلفزيونية واألفالم والعروض املرسحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ُميرّسة؛ب( 
التمتع بدخول األماكن املخصصة للعروض أو اخلدمات الثقافّية، من قبيل املسارح واملتاحف ودور ج( 

السينام واملكتبات وخدمات السياحة.
تتخذ الدول األطراف التدابري املالئمة إلتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنمية واستخدام قدراهتم   .2

اإلبداعية والفنية والفكرية.
تتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املالئمة وفقًا للقانون الدويل، للتأكد من أن القوانني التي حتمي حقوق   .3

امللكية الفكرية ال تشكل عائقًا تعسفيًا أو متييزيًا حيول دون استفادة ذوي اإلعاقة من املواد الثقافية.
حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، أن حيظوا باالعرتاف هبويتهم الثقافية واللغوية   .4

اخلاصة وأن حيصلوا عىل دعم هلا، بام يف ذلك لغات اإلشارات وثقافة الصّم.
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اإلطار  13

استخدام الفن جلعل التأهيل جتربة ممتعة لألطفال

تتخذ مؤسسة أصدقاء لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل دجمهم يف املجتمع )FANDIC( من مدينة بوكارامانغا 
الكولومبية مقرًا هلا، وتعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة. وتتمحور رسالتها حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف 

املجتمع من خالل التأهيل املجتمعي. أحد مشاريعها هو مرشوع رقص لألطفال ذوي اإلعاقة والذي هيدف إىل:

• توفري الفرص لتطوير قدراهتم البدنية والفنية	
• تشجيع العمل اجلامعي والتكامل	
• زيادة الوعي حول اإلعاقة عىل خمتلف املستويات بام يف ذلك الفردية واملجتمعية واملؤسسية واحلكومية.	

اشرتك يف فرقة الرقص اثنا عرش طفاًل، ترتاوح أعامرهم بني 5–21 سنة، لدهيم إعاقات بدنية وذهنية، كام تشجع 
التعاقد  أطفاهلا. ويتم  واندماجها مع  تعزيز مشاركة األرسة  املشاركة من أجل  املؤسسة إخواهنم وأخواهتم عىل 
يتمرن  األسبوع،  املتبّقية من  الفرتة  األطفال، وطوال  لتعليم  األسبوع  واحدة يف  مرة  ليحرض  راقص حمرتف  مع 
املتطّوعون معهم. يتم تعليم األطفال رقصاٍت بسيطة، ومع مرور الوقت تتقّدم هذه الرقصات إىل رقصاٍت أكثر 
تعقيدًا. باإلضافة إىل الرقص، يؤّدي األطفال مترينات للشد والتقوية ويشاركون يف أنشطة اجتامعية أخرى. ويتم 

تشجيع األطفال دائاًم من خالل إظهار احلب واحلامس، وتقديم اآلراء اإلجيابية هلم كي يبنوا الثقة يف قدراهتم.

وجدت ُمؤسسة أصدقاء لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل دجمهم يف املجتمع أن الّرقص قد أثبت أنه اسرتاتيجية 
ممتازة من أجل:

• جعل التأهيل نشاطًا مرحًا لألطفال ذوي اإلعاقة	
• حتسني أداء األطفال ذوي اإلعاقة	
• خلق فرص للتواصل والتفاعل يف 	

املجتمع
• حتسني العالقات بني األطفال ذوي 	

اإلعاقة وأفراد األرسة واآلخرين
• املواقف 	 ختلقها  التي  العوائق  كرس 

املتبناة.

كولومبيا
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اهلدف

أن يساهم ويشارك األشخاص ذوو اإلعاقة يف احلياة الثقافية والفنية ألرسهم وجمتمعاهتم.

دور التأهيل املجتمعي

إن دور برامج التأهيل املجتمعي هو العمل مع األطراف املعنية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع واملشاركة 
يف األنشطة الثقافية والفنية.

النتائج املرجوة 
مواجهة ومعاجلة الوصم والتمييز املوّجه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل الثقافة والفن.	•
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم يف طائفة من الفّعاليات واملناسبات الثقافية والفنية.	•
أن تقوم املنظامت واجلامعات العامة بدعم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف البامج واألنشطة الثقافية والفنية 	•

التي ترعاها.
أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من الوصول إىل أماكن ووسائل اإلعالم الثقافية / والفنية العامة.	•
أن حترص القيادات واجلامعات الروحية والدينية عىل ضم األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطتهم.	•

املفاهيم الرئيسية

أشكال املشاركة

هناك العديد من الطرق التي يمكن هبا إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجاالت الثقافية واحلياة الفنية ألرسهم 
امُلبارشة يف االنتاج، أو  وجمتمعاهتم. فيمكنهم  أن يشاركوا بفاعلية يف مثل هذه األنشطة من خالل، مثاًل، املشاركة 
اإلخراج أو الكتابة أو األداء، أو قد تكون مشاركتهم غري فاعلة من خالل، مثاًل، االستمتاع بعمل درامي أو مشاهدة 

فيلم أو ارتداء الزي التقليدي.

فوائد املشاركة

إن املشاركة يف األنشطة الثقافية والفنية ال تكون بغرض التسلية فقط وإنام أيضًا لتعّليم األفراد عن هوّيتهم. ويمكن أن 
تساهم املشاركة يف متكني األفراد، ومن املمكن أن تساعدهم يف صياغة موقفهم وإسامعه لآلخرين. وتضمن املشاركة 
الثقافة  القائمة عىل  بالنسبة لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة، قد تكون األنشطة  الفوائد الصحّية.  العديد من  أيضًا 
والفنون هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنهم من خالهلا متثيل أنفسهم بشكٍل كامل باستخدام مصطلحاهتم اخلاصة 

وعىل قدم املساواة مع اآلخرين.
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يساهم وجود األنشطة الثقافية والفنّية يف املجتمع بشكل كبري يف رفاه أفراده. ويمكن هلذه األنشطة أن تطّور وتقوي 
دها. إن  العالقات داخل وبني املجتمعات، وتساعد عىل بناء القدرات داخل املجتمع، وتعزيز تنمية املجتمعات وجتدُّ
املواقف  الثقافية والفنية ملجتمعاهتم غالبًا ما يكون مؤرشًا جيدًا عىل  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلوانب 

اإلجيابية ألفراد املجتمع جتاه  اإلعاقة.

الثقافة والفن كوسيلتني لتعزيز التغيري االجتامعي

يف  والتشكيك  التمييزية  أو  القمعية  املامرسات  لتحدي  عنيفة  غري  وسيلة  أهنا  عىل  تقليدي  بشكٍل  الفنون  إىل  ُينظر 
صواهبا. غالبًا ما تكون الفنون أحد الّسبل اآلمنة القليلة التي يمكن لألشخاص املهّمشني من خالهلا إجياد منب هلم 
وتسليط الضوء عىل املواضيع احلّساسة أو  املحّرمات. كثريًا ما اعتاد األشخاص ذوو اإلعاقة عىل استخدام الفنون 
ملواجهة الطروحات الشائعة لقضايا اإلعاقة. يمكن أن يكون الفن وسيلة األشخاص ذوي اإلعاقة لتصوير رؤيتهم 

للعامل بطريقة أكثر دجمًا للجميع.

اإلطار 14

الرؤية يف الظالم )7( 

أقيم معرض فني ناجح حتت عنوان الّرؤية يف الظالم يف صالة دهروباد يف مدينة دكا يف بنغالديش، يف كانون 
األول/ديسمب 2003. كان هذا املعرض بمثابة تعاون مشرتك بني منظمة املساعدة االجتامعية وتأهيل األشخاص 

 )Healthlink Worldwide( ومنظمة الرابط الصحي حول العامل )SARPV( املعرضني للمخاطر اجلسدّية
كجزء من مرشوع التواصل من أجل املنارصة. شارك يف إبداع هذا املعرض فريق عمل ُمؤّلف من 25 شخصًا 
لدهيم إعاقات برصية ومخسة أشخاص من ذوي اإلعاقات اجلسدية، وفنّان عاملّي أيضًا. وقد كان هذا املعرض 

أكثر من جمرد معرض للفنون؛ حيث قّدم حماكاة للعقبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف حياهتم اليومية. 
وقد تم إغراق املعرض يف ظالم دامٍس  وُأعيدت صياغة احلياة يف دّكا من خالل الصوت واللمس، واكتمل املشهد 
بعربات الريكشا واحلدائق واألرصفة واملحالت التجارية، ثم ُدعي الزّوار للتجّول بقيادة ُمرشدين مكفوفني. بعد  

جتربة هذا املعرض حث القائمون عليه الزّوار عىل كتابة انطباعاهتم وأفكارهم ومالحظاهتم عىل حائط للكتابة. 
ومتثلت املحصالت اإلجيابية للمعرض يف: زيادة الوعي حول اإلعاقة بني الزّوار؛ والتعاون بني املشاركني يف 

املرشوع والزّوار؛ واحلصول عىل تعّهد من البنك املركزي يف بنغالدش للنظر يف مسألة الصعوبة التي يواجهها 
األشخاص ذوو اإلعاقات البرصية يف التمييز بني األوراق النقدّية نظرًا لكوهنا مجيعًا بنفس املقاس.

بنغالديش

فنون اإلعاقة

الّثقة بالنفس، ورفع الوعي بشأن  الفنون كوسيلة لتنمية  التفت األشخاص ذوو اإلعاقة إىل  البلدان،  يف العديد من 
والفنون  واألدب،  والرقص،  املرسح،  اسُتخدم  وقد  جمتمعاهتم.  ضمن  التضامن  وبناء  تعرتضهم،  التي  العوائق 
البرصية مجيعًا لتعزيز مقاربة لإلعاقة مستندة إىل حقوق اإلنسان. ونشأت األغاين التي تقدم بلغة اإلشارة، والرقص 
عىل الكريس املتحرك، وغريها من األشكال املبتكرة من قبل بعض امُلبدعني من أفراد ومجاعات يف املجتمع. بالنسبة 
تكون  أن  يمكن  البرصية  والفنون  والتمثيل  الكتابة  فإن  النفسية،  صحتهم  يف  مشاكل  يواجهون  الذين  لألشخاص 

أدوات قوية للتعبري عن املشاعر وتبادل اخلبات.
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نامذج حيتذى هبا

قاموا بخلق  الوطني والدويل، وبذلك  الصعيدين  باالعرتاف والتقدير عىل  الفنانني ذوي اإلعاقة  العديد من  حظي 
املزيد من الوعي بشأن اإلعاقة وأصبحوا نامذج ملهمة حُيتذى هبا. وقام العديد من الفنانني أيضًا باستثامر مواهبهم 

وطاقاهتم يف دعم التنمية املجتمعية الداجمة.

اإلطار 15

سفراء السالم يساعدون عىل نرش الوعي

يف 3 كانون األول/ديسمب 2009 )اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة(، عّينت األمم املتحدة املغنّي وكاتب 
األغاين املشهور ستيفي وندر بمنصب سفري األمم املتحدة للسالم عىل أن يركز اهتاممه بوجه خاص عىل األشخاص 
ذوي اإلعاقة. سفراء  السالم هم أفراد يمتلكون مواهب حتظى بالتقدير عىل نطاٍق واسٍع يف ميادين الفن، واألوساط 
األكاديمية، واألدب، والرياضة والرتفيه، يساعدون عىل رفع مستوى الوعي باملثل العليا لألمم املتحدة وأنشطتها. 
ومن خالل ظهورهم العلني واتصاالهتم مع وسائل اإلعالم الدولية والعمل اإلنساين، هم يوّسعون الفهم العام 

للكيفية التي تساعد هبا األمم املتحدة يف حتسني حياة األشخاص يف كل مكان )8(.

األنشطة املقرتحة

تعزيز توظيف الثقافة والفن من أجل التغيري االجتامعي

غالبًا ما تكون محالت املنارصة والتوعية باإلعاقة أكثر فعالية عندما تستند إىل وسائل اإلعالم الثقافية والفنّية املحلية 
الوسائل اإلعالمّية لتحقيق تغيري اجتامعي يف  التأهيل املجتمعي االستعانة هبذه  برامج  ذات  الصلة. لذا يتعني عىل 

صالح اإلعاقة. حيث يمكن هلذه البامج:

الرامية إىل حتدي اإلعاقة والوصم 	• املوسيقية والفنّية  الدرامية، واألمسيات  العروض  الفنانني وتنظيم  العمل مع 
والتمييز الذي قد يوجد يف املجتمع؛

البحث يف إمكانية توظيف الكوميديا والرسوم املتحركة والفنون الشعبية كوسيلة بسيطة مأمونة اجلانب ملعاجلة 	•
املواضيع املحرمة؛

دعم الصور اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة وقضايا اإلعاقة األخرى من خالل وسائل اإلعالم الثقافية والفنية، 	•
مثل الدراما واألفالم واملرسح.
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اإلطار 16

االستثامر يف التدريب الثقايف 

أمادو ومريم مها اثنان من املوسيقيني العامليني املعروفني واملؤثرين 
وواسعي االنتشار من مايل. وقد استخدما موهبتهام لتسليط الضوء 

عىل قضايا اإلعاقة وحتّدي الصور النمطية املتصلة هبا. ومها يستثمران 
يف برامج للتدريب الثقايف للشباب ذوي اإلعاقة لضامن حصوهلم 

عىل الفرص الرضورية لتطوير مهاراهتم ومواهبهم وُمتابعة أحالمهم 
وطموحاهتم.

مايل

دعم األرس للمشاركة

امللتقيات  التي حتفزها عىل حضور  الثقة  العديد من أرس األشخاص ذوي اإلعاقة قد فقدت  نتذّكر أن  من املهم أن 
والفّعاليات الثقافية بسبب اخلوف من الوصم والتمييز. قد تشعر هذه األرس باإلحراج واخلجل أو أنه غري مرغوب 
التأهيل  برامج  تقوم  أن  الرضوري  من  السينام.  ودور  واملطاعم،  الدينية،  والشعائر  الزفاف،  حفالت  يف  بوجودها 

املجتمعي بالعمل مع هذه األرس فتوّفر هلا الّدعم عب:

االستامع إىل أفراد األرسة، وتشجيعهم عىل التعبري عن خماوفهم، واالعرتاف هبا، ومواجهتها؛	•
وضع األرس عىل اتصال مع اآلخرين الذين يشاركوهنم  جتارب ومهوم مماثلة؛	•
تسهيل التواصل مع منظامت ذوي اإلعاقة املحلّية لبحث أية مفاهيم خاطئة قد توجد لدى األرس، وزيادة ثقتها 	•

وتوقعاهتا وتطلعاهتا.

تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املشاركة

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املشاركة عن طريق:

ربط هؤالء األشخاص مع مجاعات ومنظامت ذوي اإلعاقة لعلهم جيدون فيها أشخاصًا يشاطروهنم االهتاممات 	•
ذاهتا يف الثقافة والفنون، وحيث يمكنهم تنمية وتعزيز الثقة للمشاركة يف جمموعة متنوعة من األنشطة؛

التعرف عىل فنانني ذوي إعاقة حققوا التقدير لفنّهم، وإرشاكهم يف وضع وتنفيذ أنشطة البنامج، إذا كان ذلك 	•
ممكنًا؛

العمل مع األطراف املعنية لتطوير مشاريع فنّية خاّصة باإلعاقة؛	•
دعم وتشجيع تلك النامذج من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين برعوا وطوروا أشكاالً فنيًة جديدة، مثل املرسح 	•

الصامت، واألشكال الفنية التي تّم تكييفها بنجاح لتصل إىل مجاهري أوسع نطاقًا؛
تشجيع ودعم الرقص، والدراما، واملوسيقى كأنواع مكّملة لعالج األشخاص ذوي اإلعاقة.	•
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العمل مع املنظامت واجلامعات العامة

العامة لتطوير مهاراهتا وثقتها لتشمل  التأهيل املجتمعي دورًا هامًا يف العمل مع املنظامت واجلامعات  تعلب برامج 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف براجمها وأنشطتها الثقافية والفنية. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي:

العمل مع األطراف املعنية لضامن إجراء التعديالت الالزمة لتمكني إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل تعديل 	•
السينام،  ودور  العبادة،  وأماكن  العمومية،  القاعات  )مثل  املعامرية  الناحية  من  الوصول  إمكانية  لضامن  املباين 

ومناطق جذب السياح(، أو تقديم املعلومات واملواد الرتوجيية بأشكال ميرسة؛
بناء التحالفات مع اجلامعات النسائية لزيادة وترية إدماج النساء ذوات اإلعاقة يف البامج الثقافية العامة؛	•
ُيتاح لألطفال ذوي اإلعاقة فرص 	• املبكرة واملدارس حيث  الطفولة  الفن بصورة داجمة يف مرحلة  تعليم  تشجيع 

تذوق األنشطة الثقافية والفنية يف سن مبكرة أو تثمينها واملشاركة فيها؛
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت ذوي اإلعاقة لوضع وإجراء تدريب بشأن احرتام التنوع بمشاركة كوادر 	•

عاملة يف طائفة من البامج الثقافية والفنّية، لرفع مستوى الوعي حول اإلعاقة واإلدماج؛
تشجيع فرص التدريب املهني والتشغيل داخل البامج الثقافية والفنّية لضامن املشاركة الفعالة لألشخاص ذوي 	•

اإلعاقة يف إدارة وتنظيم هذه البامج.

فلسطنياإلطار 17
تشجيع اإلدماج يف الربامج الثقافية العامة

أطلقت برامج التأهيل املجتمعي مبادرة صغرية يف فلسطني عام 2000 من أجل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف 
املخيامت الصيفية. وقد أصبحت هذه املبادرة ناجحة جدًا وبات إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف مجيع املخيامت 

الصيفية يعد ممارسة معتادة. باإلضافة إىل ذلك، بدأ قادة هذه املخيامت من الشباب بإدماج األطفال ذوي اإلعاقة 
يف برامج عامة أخرى عىل مدار العام. عىل سبيل املثال، يف إنتاج لقصة سندريال )قصة شهرية لألطفال( مثلت 

الدور الرئييس فيه فتاة ذات إعاقة. وهذا مل يقم فقط بتحّدي الّصور النمطية وزيادة الوعي حول اإلعاقة يف 
املجتمع ولكنه قدم أيضًا نموذجًا إجيابيًا حيتذى به للشباب من ذوي اإلعاقة.
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العمل مع القيادات واجلامعات الدينية والّروحّية 

يمكن أن يكون الزعامء الروحيون والقيادات الدينية ُدعاة أقوياء للتغيري االجتامعي؛ ومن جهة أخرى يمكنهم أيضًا 
تعزيز املواقف السلبية. لذا من املهم بالنسبة لبامج التأهيل املجتمعي العمل مع القيادات الدينية وأعضاء من مجيع 
الديانات داخل املجتمع لتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطتها.  ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

تعمل عىل :

توعية القيادات بشأن اإلعاقة وحول أمهية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة الدينية والروحية؛	•
تشجيع القيادات عىل مواجهة املامرسات التمييزية أو امُلؤذية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم يف املجتمع؛	•
ضامن حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املساعدة الشخصية لتمكينهم من حضور الطقوس والبامج  الدينية/	•

الروحية؛
واألغاين، 	• الصلوات،  جعل  مثل  ميرسة،  املعلومات  جعل  رضورة  بشأن  للقيادات  واملساعدة  املشورة  تقديم 

والرتاتيل، واخلُطب الدينية ميرسة مع ترمجتها إىل لغة اإلشارة، وتوفري النصوص الدينية بخطوط كبرية وصوت 
واضح وطريقة برايل؛

العمل مع القادة لضامن إمكانية الوصول إىل أماكن العبادة من الناحية املعامرية، وأن يتم تعديل ممارسات الشعائر 	•
الدينية بشكل يتيح استيعاب األشخاص ذوي 

اإلعاقة فيها.
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الرتفيه، والتسلية، والرياضة

مقدمة

عىل نسق الثقافة والفنون، تلعب أنشطة الرتفيه والتسلية  والرياضة دورًا هامًا يف املجتمعات املحلية. وتشمل فوائدها 
الكثرية حتسني صحة وعافية األفراد، واملسامهة يف متكني األفراد، وتعزيز تنمية املجتمعات اجلامعة للجميع. 

ويمكن أن تضم أنشطة الرتفيه أو التسلية أو الرياضة األفراد أو املجموعات الصغرية أو الفرق أو املجتمعات بأكملها، 
وتكون مالئمة لألشخاص من مجيع األعامر عىل اختالف قدراهتم ومستويات املهارة املختلفة لدهيم. وتتنّوع أنشطة 
األنظمة  تعكس  أن  إىل  ومتيل  املحيل،  للسياق  تبعًا  كبرٍي  بشكٍل  الناس  فيها  يشارك  التي  والرياضة  والتسلية  الرتفيه 

االجتامعية والقيم الثقافية السائدة.

قد تكون املشاركة يف أنشطة الرتفيه، والتسلية والرياضة إحدى الفرص القليلة  التي يملكها األشخاص ذوو اإلعاقة 
املشاركة يف هذه  الضوء عىل احلق يف  أدناه  املبارشة. يسلط اإلطار  املجتمع خارج نطاق أرسهم  لالنخراط يف حياة 
األنشطة. وكام هو احلال يف الثقافة والفن، يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة اختيار املشاركة فيها بشكل فاعل  )كأن 

يكونوا مثاًل أعضاء يف فريق كرة السلة(، أو بشكٍل ال فاعل )كأن يكونوا متفرجني يف مباراة لكرة قدم(.

اإلطار 18

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 30، الفقرة 5:
املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة )2(

متكينًا لألشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة، عىل أساس مستمر وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف أنشطة 
الرتفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجل: أ( تشجيع وتعزيز مشاركة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل أقىص حٍد ممكن، يف األنشطة الرياضية العامة عىل مجيع املستويات؛ ب( احلصول 
عىل الفرصة لتنظيم األنشطة الرياضة والرتفيهية اخلاّصة باإلعاقة وتطويرها واملشاركة فيها؛ ج( ضامن دخول 
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األماكن الرياضية والرتفيهية والسياحية؛ د(  ضامن إتاحة الفرصة لألطفال ذوي 

اإلعاقة للمشاركة عىل قدم املساواة مع األطفال اآلخرين يف أنشطة  اللعب والرتفيه والتسلية والرياضة؛ ه( 
احلصول عىل اخلدمات املقّدمة من امُلشتغلني بتنظيم أنشطة الرتفيه والّسياحة والتسلية  والرياضة.
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املغرباإلطار 19
توظيف الرياضة من أجل اإلدماج االجتامعي والتطّور الشخيص )9( 

ُأطلق مرشوع الرياضة كأداة لإلدماج االجتامعي والتطور الشخيص من قبل املنظمة الدولية لإلعاقة يف املغرب 
يف عام 2007. وفقًا لتقديرات مسح سابق أجرته هذه املنظمة يف عام 2004 فإن أكثر من 1.5 مليون مغريب 
لدهيم إعاقات، وكان اهلدف من  البنامج زيادة الفرص املتاحة لذوي اإلعاقة من أجل املشاركة يف األلعاب 

الرياضية ومعاجلة أوجه عدم املساواة يف احلصول عىل التأهيل والرعاية الصحية والدمج االجتامعي.

 ركز البنامج عىل ثالثة جماالت: 

بناء القدرات وتأسيس شبكات تواصل بني املؤسسات املغربية – عمل طاقم البنامج بشكل وثيق مع   .1
االحتاد امللكي املغريب للرياضات )الذي يضّم متخَصصني يف األلعاب الرياضية العامة ولكنهم ذوو خبة 

حمدودة يف اإلعاقة( ومع حوايل 600 مجعية مغربية عاملة يف جمال اإلعاقة ومتخّصصة يف صحة وتعليم 
األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث قدم هلا املساعدة يف تطوير رشاكات اسرتاتيجية،وطنية ودولية. كام ُقّدم 

الّدعم للمشاريع الصغرية والنوادي الرياضية املخّصصة لذوي اإلعاقة عن طريق تقديم التدريب يف جمال 
املهارات اإلدارية، وتطوير املشاريع، وصياغة املقرتحات ومجع التمويل.

توفري املعّدات الرياضية املعدلة ــ بام يف ذلك الكرايس املتحركة، واملالبس املالئمة، والتجهيزات املعدلة،   .2
مثل الكرات التي ُتصدر صوتًا واخلاصة باملكفوفني.

تنظيم الفعاليات الرياضية الداجمة للجميع - حيث أقيم عدد من األحداث الرياضية. وشملت هذه   .3
األحداث االحتفال باليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة، والسباق للجميع، والذي اجتذب حوايل 

2000  عداء من العدائني ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة عىل حّد سواء. كام ُعقدت أيضًا دورة مباريات 
عالية امُلستوى يف كرة القدم لألشخاص ذوي اإلعاقة حتت رعاية ملك املغرب، وتم بث املباراة النهائية عىل 

قناة التلفزيون الوطنية ليشاهدها مجهور يقّدر بحوايل 20000 شخص.

حقق البنامج عددًا من النتائج:

• الوصول إىل 1500 شخص من ذوي اإلعاقة من خالل النوادي الرياضية واألحداث الرياضية املنتظمة؛	
•  متّكن األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول عىل اخلدمات اجليدة، بام يف ذلك التكنولوجيا واملعدات	

املناسبة، وطاقم مدرب يستطيع 
تقديم املشورة هلم؛

• متّكن األشخاص ذوي اإلعاقة من 	
احلصول عىل فرص للقاء والتفاعل 

مع اآلخرين ممن يملكون قدرات 
خمتلفة.
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اهلدف
قدم  والرياضة عىل  والتسلية  الرتفيه  أنشطة  أو كمتفّرجني يف  فاعل  بشكٍل  اإلعاقة سواء  مشاركة األشخاص ذوي 

املساواة مع اآلخرين.

دور التأهيل املجتمعي
دور برامج التأهيل املجتمعي هو تشجيع املشاركة املتزايدة لذوي اإلعاقة يف أنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة؛ وتوفري 
الدعم للمنظامت والبامج العامة لتمكينهم من تقوية قدراهتم من خالل توفري أنشطة ترفيهية ومسلية ورياضية مناسبة 

يمكن الوصول إليها بسهولة.

النتائج املرجوة 
أن يشارك ذوو اإلعاقة يف برامج الرتفيه والتسلية والرياضة امُلتوفرة يف املجتمع املحيل.	•
والتسلية 	• الرتفيه  برامج  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  والدولية  والوطنية  املحلّية  واجلمعيات  اهليئات  تدمج  أن 

والرياضة التي ترعاها.
أن تعرتف األرس واملعّلمون وأفراد املجتمع بحق ومقدرة ذوي اإلعاقة عىل املشاركة يف أنشطة الرتفيه والتسلية 	•

والرياضة وأن يعملوا بشكل فعال عىل تعزيز هذا احلق وتلك املقدرة.
أن يشرتك مجيع األشخاص سواًء من ذوي اإلعاقة أو غري ذوي اإلعاقة معًا يف أنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة.	•
أن يتمّكن األشخاص ذوو اإلعاقة من الوصول إىل األماكن التي جترى فيها أنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة.	•
لتلبية احتياجات األشخاص ذوي 	• يتّم تكييف املعدات املستخدمة للرتفيه والتسلية والرياضة عند الرضورة  أن 

اإلعاقة.
أن يتّم تطوير برامج وأنشطة للرتفيه والتسلية والرياضة خمّصصة لذوي اإلعاقة عند الرضورة.	•

املفاهيم الرئيسية

التعاريف

يف هذا العنرص:

الرتفيه  يشري إىل مجيع األنشطة التي خيتار األشخاص القيام هبا إلنعاش أجسادهم وعقوهلم، وجلعل أوقات فراغهم 
أكثر إثارة وإمتاعًا. من األمثلة عىل أنشطة الرتفيه نذكر امليش، والسباحة، والتأمل، والقراءة، واللعب، والرقص.

التسلية  تشري إىل وقت الفراغ الذي يمكن أن يقضيه األشخاص بعيدًا عن مسؤولياهتم اليومية )مثل العمل واملهام 
املنزلية( من أجل الراحة واالسرتخاء واالستمتاع باحلياة. وخالل وقت الفراغ هذا يستطيع األشخاص املشاركة يف 

أنشطة الرتفيه والرياضة.
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الرياضة  تشري إىل أي نوع من النشاط البدين املنظم، مثل كرة القدم، والكرة الطائرة وكرة السلة، وألعاب القوى.

أنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة يف املجتمع

يف كثري من الدول ذات الدخل املنخفض حيث يعمل فيها الناس كل يوم ملجّرد التمكن من البقاء عىل قيد احلياة، نجد 
أن مفهوم وقت الفراغ ال ُيفهم دائاًم بشكل جيد كام أنه ليس ذا أولوية. ويف الواقع، هناك العديد من األنشطة التي 
ُتعتب ترفيهية يف الدول ذات الدخل املرتفع  ُتعتب وسيلة لكسب العيش يف الدول ذات الدخل املنخفض، مثل صيد 

األسامك واحلرف اليدوية.

والنوع  للسن،  تبعًا  األشخاص  فيها  يشارك  التي  والرياضية  الرتفيهية  األنشطة  نوع  يتحّدد  املجتمعات  معظم  يف 
االجتامعي والسياق املحيل )مثل العيش يف منطقة ريفية أم حرضية( واحلالة االجتامعية االقتصادية.عىل سبيل املثال، 
من املمكن أن يلعب األطفال يف املجتمعات املحلية الفقرية بألعاٍب مستخدمني املواد الطبيعية مثل العيص أو احلجارة 
أو استخدام مواد مصنّعة ُمهملة مثل إطارات السيارات واحلبال. ومن املرجح أيضًا أن تتمحور أوقات الفراغ حول 

األنشطة الثقافية، مثل الرقص التقليدي، ورواية القصص، واالحتفاالت واملناسبات الدينية، وفرق الرتفيه الزائرة.

املراكز  مثل  فراغهم،  أوقات  الناس  فيها  ليقيض  خمصصة  أماكن  والريفية  الفقرية  املجتمعات  من  كثري  يف  يوجد  ال 
املجتمعية واملالعب الرياضية، لذا فإنه من الشائع أن جيتمع الناس هناك يف أماكن العبادة واملقاهي واملنازل واألماكن 

املفتوحة.

كنتيجة  املحدودة.  وامليزانيات  األولويات  ضغط  حتت  املنخفض  الدخل  ذات  الدول  يف  املجتمعات  ترزح  ما  غالبًا 
لذلك فإن تطّور األنشطة/البامج الرتفيهية والرياضية الّرسمية يعتمد عادة عىل اجلهات املانحة. ومن املهم أن ُيدار 

التمويل اخلارجي بعناية  للتأكد من أن األنشطة والبامج املقّدمة مالئمة للسياق املحيل.

فوائد املشاركة

يمكن أن يكون للمشاركة يف األنشطة الرتفيهية والرياضية العديد من الفوائد لكلٍّ من الفرد واملجتمع. وهذه تشمل:

الصحة 	• لتحسني  وفعالة  ممتعة  طريقة  هي  والرياضة  الرتفيه  أنشطة  إن  األمراض-  من  والوقاية  الصحة  تعزيز 
والنفسية، والوقاية من  البدنية  الصحة  البدنية، وحتسني  اللياقة  التخفيف من اإلجهاد، وزيادة  يمكنها  والعافية؛ 

اإلصابة باألمراض املزمنة، مثل مرض القلب؛
إنامء املهارات - إن املهارات البدنية واالجتامعية هي جزء من العديد من املهارات التي يمكن تطويرها من خالل 	•

املشاركة يف األنشطة الرتفيهية والرياضية؛
قوية 	• وسيلة  هي  والرياضة  الرتفيه  أنشطة  إن  االجتامعي-  واإلدماج  الوصم،  من  واحلد  الوعي،  مستوى  رفع 

ومنخفضة التكلفة لتشجيع قدر أكب من اإلدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ فهي جتمع الناس من مجيع األعامر 
والقدرات معا من أجل االستمتاع، وتوّفر الفرص لذوي اإلعاقة إلظهار مواطن قّوهتم وقدراهتم، وتعّزز الصورة 

اإلجيابية لإلعاقة؛
السالم والتنمية الدولية -  تعد الرياضة لغة عاملية بحيث يمكن أن تستخدم كأداة قوية لتعزيز السالم والتسامح 	•

والتفاهم من خالل مجع الناس معا عب احلدود والثقافات واألديان )10(.
بأنفسهم 	• ثقتهم  عىل  إجيابيًا  التأثري  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  متكني  والرياضة  الرتفيه  ألنشطة  يمكن  التمكني- 

واحرتامهم لذاهتم.
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إريرتيااإلطار 20
املحاربون القدامى يصبحون نامذج حيتذى هبا

يف إريرتيا، تلقى املحاربون القدامى ذوو اإلعاقة تدريبًا للعمل كمدراء وُمدّربني لفريق كرة القدم كي يتمكنوا من 
القيام بدوٍر رئييس يف أنشطة كرة القدم لألطفال، حيث ضّمت هذه األنشطة أكثر من 2000 طفل، يف العاصمة 

أسمرة. وغريت هذه املشاركة طريقة رؤية املحاربني القدماء ألنفسهم، وأثرت تأثريًا إجيابيًا عىل الطريقة التي 
يرى هبا األطفال األشخاص ذوي اإلعاقة، كام قدمت نامذج إجيابية ليقتدي هبا اآلخرون من ذوي اإلعاقة. وبناء 

عىل هذا النجاح، باتت األندية الرياضية تقدم اليوم تدريبًا عىل كرة القدم لألطفال الصّم كخطوة األوىل يف إدماج 
األطفال ذوي اإلعاقة يف أنشطتها الرياضية.

الرتفيه والرياضة متكامالن مع غريمها من الفرص

بالرغم من أن الفقرات السابقة قد سّلطت الضوء عىل الفوائد العديدة لألنشطة الرتفيهية والرياضية، إالّ  أنه من املهّم 
أن نتذّكر أنه ينبغي عدم توظيف هذه األنشطة كبديل للتعويض عن إمكانية الوصول املحدودة إىل  الفرص األخرى، 

مثل التعليم أو كسب العيش.

متكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل الرتفيه والتسلية والرياضة

أجل  من  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  لبعض  الفرصة  إلتاحة  معقولة  تعديالت  إجراء  الرضوري  من  يكون  قد 
املشاركة يف أنشطة الرتفيه والرياضة. وبقليل من اإلبداع واملرونة، يمكن تكييف األنشطة واملعدات بدون تكلفة أو 

باحلّد األدنى منها لضامن إدماج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.

أفغانستاناإلطار 21
التدريب عىل ركوب الدّراجات اهلوائية

برنامج راكبي الدّراجات اهلوائية األفغان املبتوري األطراف للتأهيل والرتفيه يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية، 
هو برنامٌج لتدريب  األشخاص ذوي األطراف املبتورة عىل ركوب الدراجات، لتحسني حركتهم الوظيفية 

واستقالهلم، ومتكينهم من التنقل من العمل وإليه، وتوفري تكاليف ركوب وسائل النقل.
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اإلطار 22

تكييف األنشطة الرياضية 

من شأن تكييف القواعد أو أنظمة تسجيل النقاط يف املباريات السامح لألشخاص من خمتلف القدرات واألعامر 
باللعب معًا  دون أي تكلفة. فباستخدام املواد املحلية إلجراء تعديالت رخيصة الثمن عىل املعّدات مثل استخدام 
القرع املجفف مع احلبوب لصنع كرة ُتصدر صوتًا، أو إقران الالعبني للعب معًا، يغدو من املمكن زيادة مشاركة 

مجيع أفراد املجتمع.

النشاطات املقرتحة

حتديد الفرص املحلية املتاحة للرتفيه والتسلية والرياضة 

تتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد ُفرص الرتفيه والتسلية والرياضة القائمة يف املجتمع وما حوله. ينبغي لبامج التأهيل 
املجتمعي العمل بشكل وثيق مع اجلامعات املحلية، مثل اجلامعات الشبابية والنسائية، ونوادي األطفال، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، لتحديد هذه الفرص.

تيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

تكون األنشطة ناجحة عندما: يطلبها األفراد واملجتمعات، وتكون مالئمة ثقافيًا ومُمتعة وُمْرضية للمشاركني، وال 
من  والرياضة،  الرتفيه  أنشطة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  لتيسري  الكثري.  هبا  واالستمرار  إعدادها  يكلف 

املحبذ أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي بام ييل:

تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بمعلومات حول فرص الرتفيه والرياضة املتوفرة يف جمتمعاهتم املحلية؛	•
ربط األشخاص ذوي اإلعاقة بالنوادي / اجلمعّيات الرتفيهية والرياضية العامة؛	•
التأكد من متتُّع األطفال ذوي اإلعاقة بنفس الفرص املتاحة لغريهم من األطفال من أجل املشاركة يف األنشطة 	•

الرتفيهية والرياضية يف املدرسة؛
َتَبنيُّ خيارات املساعدة الشخصية املتاحة 	•

لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة، 
سواء بشكٍل فاعل أو ال فاعل؛

تيسري التغطية اإلعالمية اإلجيابية ألنشطة 	•
الرتفيه والرياضة اخلاّصة باألشخاص ذوي 

اإلعاقة لتشجيع انخراط عدد أكب منهم يف هذه 
األنشطة؛
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توظيف الرتفيه والرياضة لرفع مستوى الوعي حول اإلدماج

من املمكن أن توّفر املناسبات الكبى، مثل اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة، فرصًا لرفع الوعي من املستوى 
الرتفيهية والرياضية داجمة وشاملة للجميع. وغالبًا ما  املحيّل، حول احلاجة إىل جعل األنشطة  املستوى  الوطني إىل 
من  واسٍع  نطاٍق  عىل  الوعي  مستوى  ترفع  أن  يمكن  التي  اإلعالم  لوسائل  اإلجيايب  االهتامم  األحداث  هذه  جتذب 

اجلمهور.

تشجيع الربامج العامة لكي تغدو داجمة وشاملة للجميع

يف كثرٍي من األحيان مل تكن البامج العامة للرتفيه والرياضة تأخذ بعني االعتبار إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
فعالياهتا. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي العمل مع هذه البامج لَتبنيُّ كيفية جعل أنشطتها ميرسة للجميع. يمكن 

لبامج التأهيل املجتمعي أن تسعى إىل:

التشاور مع املنظامت الوطنية والدولية للتأّكد من كون البامج مناسبة للخصوصية الثقافية واجلغرافية، ومتوفرة 	•
لذوي اإلعاقة من مجيع األعامر والقدرات، ومن اجلنسني، سواء من يعيش يف املناطق احلرضية أو الريفية؛

أن 	• عىل  التأكيد  مع  آمنة،  بطريقٍة  واألماكن  واملعدات  األنشطة  تكييف  طريقة  حول  واملقرتحات  األفكار  تقديم 
العديد من األنشطة يمكن تكييفها بأقل تكلفة ممكنة أو دون أي تكلفة؛

تيسري تدريب موظفي البامج العامة، من أجل صقل مهاراهتم وبناء ثقتهم، عىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
الدعوة جنبًا إىل جنبًا مع منظامت ذوي اإلعاقة لضامن أن تصبح فرص الرتفيه والرياضة متوفرة وميرسة بالنسبة 	•

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وتعطي بعض املنشورات مثل دليل النشاط املمتع و الدامج )Fun and inclusive handbook )11، والرياضة 
والرتفيه واللعب )Sport, recreation and play )12 املزيد من املعلومات واألمثلة حول كيفية دعم الدمج يف 

الدول ذات الدخل املنخفض.

باكستاناإلطار 23
كأس العامل للكريكيت للمكفوفني

يف أعقاب التغطية اإلعالمية املحلية والوطنية الناجحة لكأس العامل للكريكيت للمكفوفني يف باكستان، شهدت 
بعض برامج التأهيل املجتمعي  زيادة يف عدد األهايل الذين يستفرسون عن الفرص التعليمية والرتفيهية املتوفرة 

من أجل أطفاهلم ذوي اإلعاقات البرصية.
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اإلطار 24

أيام الرياضة املدرسية 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تشجع وتدعم أيام الرياضة املدرسية التي تتيح الفرص لإلدماج. وهذه األيام 
الرياضّية من شأهنا زيادة الوعي والفهم بني أطفال املدرسة من خالل توفري الفرص لألفراد ذوي اإلعاقة وغري 
ذوي اإلعاقة للعب الرياضة معًا. وُتعد هذه املناسبات جتربًة إجيابيًة لكل األفراد املشرتكني بمن فيهم األطفال، 

واألهايل واملعّلمني، واملتطوعني ومسؤويل الرياضة؛ ويمكنها حتدي السلوكيات وامُلعتقدات املتعّلقة باإلعاقة 
بشكٍل إجيايب وزيادة الوعي بالقدرات الرياضية لألطفال ذوي اإلعاقة.

تطوير ودعم الربامج اخلاصة باإلعاقة

توفر البامج اخلاصة باإلعاقة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للتعرف عىل أشخاص ذوي إعاقة آخرين، ومتّكنهم 
من منافسة آخرين ممن يملكون مستويات مماثلة من املهارة. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن:

تضمن أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة يف الصدارة ويلعبون دورًا قويًا يف عملية صنع القرار أثناء تطوير البامج 	•
للتأكد من أن برامج الرتفيه والرياضة تالئم احتياجاهتم؛

إنشاء املجموعات/ 	• الذين يرغبون يف  املناسب واملوارد الالزمة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة  التدريب   توفر 
األندية الرتفيهية والرياضية اخلاّصة هبم؛

تربط املجموعات / األندية الرتفيهية والرياضية املحّلية اخلاّصة بذوي اإلعاقة، باملنظامت الوطنية والدولية، مثل 	•
واللجنة  الدويل،  اخلاص  واألوملبياد  الدولية،  الباراملبية  اللجنة  الفكرية،  اإلعاقة  لذوي  الدويل  الريايض  االحتاد 

الدولية لأللعاب الرياضية للصّم.

اإلطار 25

التواصل عن طريق الشطرنج 

لعل إحدى أكب شبكات األشخاص ذوي اإلعاقات البرصية يف بنغالديش هو نادي للعب الشطرنج بطريقة 
برايل، الذي يملك شبكة من النوادي تنترش يف مجيع أنحاء املناطق احلرضية والريفية. وهذه الشبكة توفر الفرص 

لألفراد ليس فقط للمنافسة وإنامء املهارات، ولكن أيضا لالختالط باآلخرين والتواصل مع أشخاص يملكون 
اهتاممات شبيهة باهتامماهتم.

بنغالديش



العدالة     41

العدالة
مقّدمة

واملعلومات  واإلجراءات  األنظمة  إىل  الوصول  عىل  الناس  قدرة  إىل  يشري  عريض  مفهوم  هو  العدالة  إىل  الوصول 
واملواقع املستخدمة يف إقامة العدل )13(. فقد ولد مجيع الناس أحرارًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق )14(، وبالتايل 

ينبغي لكل شخص أن يملك فرصًا متساوية للوصول إىل العدالة عندما ُتنتهك كرامته وحقوقه )15(.

مثاًل عندما  ما،  بطريقة  أو تساء معاملتهم  الظلم عليهم  يقع  بلدهم عندما  القضائي يف  النظام  إىل  الناس عادة  يلجأ 
يقعون ضحيًة جلريمة ما. ويف حني أن الوصول إىل العدالة هو حق من حقوق اإلنسان فهو أيضًا ذو أمهّية حاسمة من 
أجل التمتُّع بكافة حقوق اإلنسان األخرى، عىل سبيل املثال إذا ُحرم شخص ذو إعاقة من احلق يف العمل قد يرغب 

يف اللجوء إىل النظام القضائي من أجل التامس تعويض )حل( )13(.

وتواجه كثرٌي من الفئات املحرومة، بام فيها األشخاص ذوي اإلعاقة، عقبات تعرتض مسعاهم للوصول إىل العدالة 
)15(. ومن دون احلصول عىل العدالة لن ُتسمع أصواهتم ولن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم ومواجهة التمييز وحماسبة 

صانعي القرار )16(، ونتيجة لذلك يمكن أن يصبحوا أكثر ضعفًا وهتميشًا )15(.

يقدم هذا العنرص معلومات حول بعض املفاهيم املتعّلقة بإمكانية اللجوء إىل القضاء بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ويستعرض بعض االقرتاحات بشأن قيام برامج التأهيل املجتمعي باملساعدة يف التغلُّب عىل العقبات التي قد تواجه 
العدل، مثاًل، كأن  إقامة  العدالة. إن مشاركة ذوي اإلعاقة يف  الوصول إىل  األشخاص ذوي اإلعاقة عند حماولتهم 
يكونوا شهودًا، أو أعضاء يف هيئة املحّلفني، أو حمامني وما إىل ذلك هي أيضًا عىل درجة من األمهية ولكن لن يتم 

التطّرق إليها هنا.

اإلطار 26

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 13:
إمكانية اللجوء إىل القضاء )2(

تكفل الدول األطراف سباًل فعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة للجوء إىل القضاء عىل قدم املساواة مع اآلخرين،   .1
بام يف ذلك من خالل توفري التيسريات اإلجرائية التي تتناسب مع أعامرهم، بغرض تيسري دورهم الفعال يف 

املشاركة املبارشة وغري املبارشة، بام يف ذلك بصفتهم شهودًا، يف مجيع اإلجراءات القانونية، بام فيها مراحل 
التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى.

لكفالة إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فّعليًا، تشّجع الدول األطراف التدريب املناسب   .2
للعاملني يف جمال إقامة العدل، ومن ضمنهم الرشطة وموظفو السجون.
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اإلطار 27

حمنة نيتسانيست النامجة عن مواقف املجتمع السلبية 

نيتسانيست  هي فتاة يف الرابعة عرش من العمر.أصبحت مكفوفة عندما كانت صغريًة، لكنها ال تذكر متامًا كيف 
ومتى حدث ذلك. نشأهتا يف قريتها كفتاة مكفوفة جعلتها تشعر بأهنا عديمة الفائدة وكثريًا ما كان ُيطلق عليها 

أسامء مثل »أرو« )اسٌم يستخدم يف ثقافتها للداللة عىل األشخاص الذين ال يستطيعون الرؤية والذي يعني أيضًا 
غبّي(. وعندما يزور الناس منزل األرسة كانت غالبًا ما تتوارى عن األنظار كي ال تسبب العار ألرسهتا، وعندما 

يكون هناك أية احتفاالت يف قريتها مل يكن ُيسمح هلا باملشاركة أبدًا.

يف أحد األيام جاءت عمتها لزيارهتم وأخبت أرسهتا عن مدرسة لألطفال املكفوفني يف قرية جماورة. وبعد إذن 
والدهيا، بدأت نيتسانيست بالذهاب إىل هذه املدرسة. أحبت الطفلة الذهاب إىل املدرسة، ورسعان ما تعلمت 

كيفية القراءة والكتابة، والطهي  والتنقل يف مجيع أنحاء القرية بنفسها. حتى أهنا بدأت باستئجار منزل مع بعض 
أصدقائها اجلدد.

و يف إحدى الليايل اقرتب من نيتسانيست رجل من القرية وحاول إغواءها لُتميض الليلة معه يف مقابل احلصول 
عىل مبلغ من املال للمساعدة يف دفع تكاليف تعليمها. رفضت نيتسانيست، وقالت له أهنا ليست مستعدة للزواج 

بعد، وأعربت عن رغبتها يف الرتكيز عىل إهناء تعليمها. وبعد بضعة أيام وعندما كان أصدقاؤها خارج املنزل، 
عاد ذلك الّرجل وأخبها أن البقاء معه من شأنه أن جيعل حياهتا أسهل وأن هذا سيكون رّسًا بينهام. رفضت 

جمددًا، ولكنه يف هذه املرة اغتصبها. رشعت بالرصاخ والّصياح ولكن مل هيّب أحد لنجدهتا.

ويف اليوم التايل سمع املعلمون يف املدرسة عن قصتها واصطحبوها إىل الرشطة. وبدالً من تقديم املساعدة هلا، 
بدأت الرشطة بإلقاء اللوم عليها فيام حدث. وقد تعرضت لالغتصاب عدة فتيات مكفوفات أخريات يف القرية. 

وبسبب مواقف ومعتقدات املجتمع السلبية املرتبطة باإلعاقة، كثريًا ما كان ُيعتقد أن اخلطأ يقع عىل أولئك 
الفتيات. ورسعان ما انترشت األخبار يف مجيع أنحاء القرية وجاءت والدة الشاب املغتِصب لُرؤية نيتسانيست، 

وقامت بتوبيخها واهتامها: »ماذا تظننّي 
أنك فاعلة؟ ُقمت أوالً بإغواء ابني 

وإجباره عىل القيام بأشياء آثمة، واآلن 
حتاولني تدنيس اسمه..«

وعندما وصلت األنباء إىل والدي 
نيتسانيست، مل يعرفا ما جيب فعله؛ 

فهام من جهٍة، كانا خائفني من القيام 
بأي فعٍل لشعورمها القلق عىل سالمة 

نيتسانيست وتوجسهام من العار الذي 
يمكن أن يلحقه هذا الوضع بعائلتهم. 

ولكنهام من جهة أخرى كانا يريدان 
حتقيق العدالة البنتهام نيتسانيست.
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اهلدف
أن حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة عىل العدالة عىل قدم املساواة مع اآلخرين لضامن متتعهم الكامل بحقوق اإلنسان 

واحرتام حقوقهم هذه.

دور التأهيل املجتمعي
اإلعاقة  لذوي  الدعم  وتقديم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الوعي  تعزيز  يف  يتمثل  املجتمعي  التأهيل  دور  إن 

وأفراد أرسهم للجوء إىل القضاء عندما يواجهون التمييز واإلقصاء.

النتائج املرجوة
إذا ما دعت 	• القضاء  اللجوء إىل  التأهيل املجتمعي قادرة عىل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف  برامج  أن تكون 

احلاجة.
أن يصبح األشخاص ذوو اإلعاقة عىل دراية بحقوقهم وخيارات وإجراءات اللجوء إىل القضاء.	•
العدالة احتياجات ذوي اإلعاقة، وحترص عىل عدم االنخراط يف ممارساٍت 	• املعنية يف قطاع  أن تراعي األطراف 

متييزية.
أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين عىل الوصول إىل اآلليات غري الرسمية للعدالة عندما تنتهك حقوقهم.	•
أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة فادرين عىل الوصول إىل اآلليات الرسمية للعدالة عندما تنتهك حقوقهم.	•

املفاهيم الرئيسية

 أصحاب احلقوق واملكلفون باملسؤولية

إن فهم العالقة بني أصحاب احلقوق واملكلفني باملسؤولية هو أمر رضوري عند النظر يف حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة ومتكينهم من اللجوء إىل القضاء.

أصحاب احلقوق-إن األشخاص ذوي اإلعاقة هم أصحاب احلقوق، أي أهنم يمتلكون االستحقاقات واملسؤوليات.  
واألرايض،  العيش،  كسب  وفرص  والتعليم،  الصحة،  يف  املثال،  سبيل  احلق،عىل  لدهيم  حقوق  كأصحاب  فهم 
حقوق  اتفاقية  يف  موّضحٌة  االستحقاقات،  من  غريها  عن  فضاًل  كلها،  هذه  السياسية.  واملشاركة  واإلسكان، 

األشخاص ذوي اإلعاقة )2(.

املكلفون باملسؤولية -عندما يملك شخٌص احلق، يتحمل شخٌص آخر واجب يميل عليه احرتام ذلك احلق، ومحايته، 
والوفاء به. ويشمل املكلفون باملسؤولية كل من اجلهات التابعة للدولة )اجلهات احلكومية( وغري التابعة للدولة )مثل 
املنظامت غري احلكومية، والقيادات الدينية، والوالدين( الفاعلة عىل الصعيدين الوطني واملحيل. تبني اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة بإجياز واجبات الدول جتاه هؤالء األشخاص )2(.
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العوائق التي تعرتض حتقيق العدالة

غالبًا ما يقترص الوصول إىل العدالة عىل ميسوري احلال وذوي الصالت السياسية وساكني املناطق احلرضية. ويواجه 
األشخاص ذوو اإلعاقة، والسيام أولئك الذين يعيشون يف الدول ذات الدخل املنخفض والدول متوسطة الدخل، 

عددًا من العوائق التي حتول دون جلوئهم إىل القضاء للحصول عىل العدالة. وتشمل هذه العوائق:

غياب القوانني والّسياسات الكافية حلامية األشخاص ذوي اإلعاقة – حيث ال يوجد يف كثري من الدول أي قوانني 	•
حمددة حلامية حقوقهم )15(؛

العوائق املادية - قد ال يتمكن ذوو اإلعاقة من الوصول إىل مراكز الرشطة، واملحاكم وغريها من املباين العمومية 	•
)13(؛

عوائق التواصل - قد ال يتمكن ذوو اإلعاقة من التواصل بفعالية مع العاملني يف قطاع العدالة إذا مل يتّم إجراء 	•
بعض التعديالت الالزمة، مثل وجود مرتمجني إىل لغة اإلشارة لتيسري التواصل مع األشخاص الصم؛ 

االفتقار إىل املعلومات  امليرسة – إن عدم توفر املعلومات امليرسة لألشخاص ذوي اإلعاقة قد يرتكهم دون علٍم 	•
بكيفية عمل النظام القضائي، وجيعلهم غري مدركني حلقوقهم ومسؤولياهتم )13(؛

العوائق االقتصادية – قد تكون أتعاب املحامي، ورسوم املحاكم وغريها مرتفعة جّدًا بالنسبة لذوي اإلعاقة؛	•
اإلعاقة 	• لذوي  اخلاّصة  االحتياجات  املسؤولني  وبقية  الرشطة  كوادر  تفهم  – قد ال  باالحتياجات  الوعي  نقص 

للجوء إىل القضاء واملعلومات الالزمة حول كيفية توفري التعديالت الرضورية )13(.

األهلية القانونية

كام تبني املادة 12 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: »تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة 
بأهلية قانونية عىل قدم املساواة مع آخرين يف مجيع مناحي احلياة« )2(. ال ُيسمح للعديد من األشخاص ذوي اإلعاقة 
بمامرسة أهليتهم القانونية، عىل سبيل املثال ُيمنع ذو اإلعاقة من املشاركة يف اإلجراءات القانونية ومن تقديم األدلة يف 
املحاكم. وذلك ألن الكثري من الناس يعتقدون أن ذوي اإلعاقة ليس لدهيم القدرة عىل الفعل. هذا وتعرتف االتفاقية 
املدعوم  القرار  صنع  يأخذ  أن  يمكن  القانونية.  أهليتهم  ملامرسة  الدعم  حيتاجون  قد  اإلعاقة  ذوي  بعض  بأن  أيضًا 
هذا أشكاالً عديدة، مثاًل قد يقوم أولئك الذين يساعدون شخصًا ما بإيصال نواياه لآلخرين أو مساعدته عىل فهم 
اخليارات املتاحة بُمتناول اليد؛ وقد يساعدون اآلخرين عىل إدراك أن الشخص الذي لديه إعاقات كبرية هو أيضًا 

شخٌص يملك تارخيًا ومصالح وغايات يف احلياة، وهو شخص قادر عىل ممارسة أهليته القانونية )17(.

تعزيز إمكانية اللجوء إىل القضاء 

احلامية القانونية

جيب اإلقرار بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدساتري والترشيعات والسياسات الوطنية. فإذا ما تم االعرتاف 
اإلدارية، والقضاة، ويف بعض احلاالت مؤسسات حقوق اإلنسان  املحاكم، واهليئات  فإن  قانويّن  بحقوقهم بشكل 
الذي  اخلطأ  التعويض عىل  نوع  اإلعاقة. وسيتوقف  انتهاك حقوق ذوي  عند  احللول  توفر  أن  عندئٍذ  تستطيع  أيضًا 
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إليه  للوصول  قاباًل  بناء حكومي  قبول طالب، وجعل  ما   الطلب من مدرسٍة  املثال  إىل تصحيح، عىل سبيل  حيتاج 
واستخدامه، وتغريم صاحب العمل بسبب التمييز يف ممارسات التوظيف، وإلزام السلطات الصحية بإصدار بطاقة 

التأمني الصحي، واملعاقبة عىل العنف أو االنتهاك.

الطرق واآلليات غري الرسمية - كثريًا ما يمكن إجياد حّل ناجع للمامرسات التي تفتقر إىل العدالة عىل مستوى املجتمع 
املحيل. وقد يكون من املمكن الوصول إىل اآلليات غري الّرسمية للحامية القانونية من خالل بعض القنوات األخرى 
من قبيل املنظامت الدينّية والتنموّية وزعامء العشائر وزعامء الُقرى والنقابات والتعاونّيات واملختصني يف جمايل التعليم 

والصحة، واالختصاصيني االجتامعيني وأرباب األرس.

اهلنداإلطار 28
العدالة غري الرسمية متّهد الطريق

تعاون برنامج جمتمعي معني باجلذام، يف والية أوريسا يف اهلند، مع الشيوخ والقيادات الدينية من أجل العثور 
عىل حّل ملشكلة رجل أجب عىل مغادرة منزله وقريته بسبب اجلذام الذي لديه. وتّم االتفاق عىل أن جترى مراسم 
دينية احتفاالً بوالدة جديدة واسم جديد سيطلق عىل هذا الرجل يمكن له بعدها العودة إىل أرسته باسمه اجلديد 

واملشاركة جمددًا يف حياة املجتمع.

اآلليات الرسمية - عندما يتعذر عىل األشخاص احلصول عىل حقوقهم من خالل الوسائل غري الرسمية، فهم بحاجة 
ترفع عن  التي  القانونية  الدعاوى  مثاًل من خالل  القانونية،  احلامية  أجل  أخرى من  إجراءات رسمية  استخدام  إىل 
طريق املحاكم. وعادًة يكون  هذا هو احلّل األخري ألنه ُمكلف وبطيء ويتطّلب احلصول عىل استشارة قانونية مهنية. 
وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف الدول ذات الدخل املنخفض يكون هذا ممكنًا فقط عن طريق 
الّدعم املقّدم من مراكز املساعدة القانونية املجانية أو منظامت حقوق اإلنسان أو تلك املعنية باإلعاقة والتنمية. لذا، 
فمن الرضورة بمكان أن يكون أي قرار برفع الدعاوى القانونية صادرًا عن األفراد أو جمموعات األشخاص املعنيني.
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اإلطار 29

حتقيق العدالة من خالل املساعدة القانونية املجانية 

تم إهناء عقود عدد من املوظفني الصّم الذين كانوا يعملون كعّدادين للنقود، وذلك عندما اشرتى املرصف الكبري 
يف مانيال الذي يعملون فيه آالت لعد النقود. واتصل املوّظفون، بدعٍم من االحتاد الوطني الفلبيني ملنظامت ذوي 

اإلعاقة )KAMPI(، بمجموعة من املحامني الذين وافقوا عىل تقديم املساعدة القانونية املجانّية. وبعد عدة 
سنوات، حكمت املحكمة العليا يف الفلبني وفقًا للقانون الوطني ملكافحة التمييز ضد اإلعاقة، أن إهناء العقود كان 

إجراًء غري قانوين ويعد عماًل متييزيًا. وُأِمر البنك بتسديد أجور هؤالء املوظفني عن مجيع السنوات التي كانوا فيها 
عاطلني عن العمل، كام ُألِزم البنك بإعادهتم إىل وظائفهم. وبدالً من اختيار العودة إىل وظائفهم القديمة، استخدم 

املوّظفون أموال التعويضات لتأسيس أنشطة جتارية صغرية.

الفلبني

الوعي القانوين

من  االنصاف  سبل  التامس  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يستطيع  وال  الظلم؛  ملحاربة  األساس  هو  القانوين  الوعي  إن 
الظلم إذا كانوا جيهلون ما هي حقوقهم واستحقاقاهتم وفقًا للقانون )18(. وعندما يعرف األشخاص ذوو اإلعاقة 
وأفراد أرسهم ما هي حقوقهم، سيكونون أكثر قدرة عىل الدفاع عن تلك احلقوق، والتعبري علنًا عن رفضهم عندما 

يالحظون انتهاكًا حلقوق أشخاص آخرين.

الدعم القانونية

التامس  عن  األشخاص  عزيمة  تثبط  ما  وغالبًا  جدًا  مرتفعة  الرسمية  القانونية  باإلجراءات  املرتبطة  التكاليف  إن 
العدالة. ولذا، فإن تقديم الدعم  للحصول عىل املساعدة القانونية قد يفيد األشخاص من الفئات املحرومة، بمن فيهم  
األشخاص ذوي اإلعاقة، يف البدء بتحريك الدعوى أمام القضاء ومتابعة حتقيق العدالة )18(. وتّقدم نظم الدعم 
القانونية، ومساعدة  بمشاكلهم  يتعّلق  فيام  املشورة لألشخاص  لتقديم  املثال،  والّدعم، عىل سبيل  التمويل  القانوين 
احلكومات مسؤولة عن  تكون  ما  وعادًة  املحكمة.  األشخاص يف  ومتثيل  القانون،  وفهم  فهم حقوقهم  الناس عىل 
غري  املنظامت  فإن  املسؤوليات،  بتلك  الوفاء  يف  حمدودة  احلكومة  قدرة  تكون  عندما  لكن،  القانوين؛  الدعم  تقديم 

احلكومية متثل مصدرًا هامًا للمساعدة )18(.

مراكز اخلدمات القانونية املجتمعية

ال  والذين  املوارد  من  القليل  سوى  يملكون  ال  الذين  لألشخاص  القانونية  اخلدمات  لتقديم  الطرق  إحدى  تتمثل 
التابعة للمجتمع  القانونية  القانوين، يف استخدام مراكز اخلدمات  الدعم  يستوفون متطلبات األهلية للحصول عىل 
التابعة للمجتمع املحيل هي  القانونية  املحيل أو اخلدمات االستشارية التي تقّدم يف كّلية احلقوق. ومراكز اخلدمات 
منظامت صغرية غري ربحية تقّدم جمموعة من اخلدمات القانونية. وهي متثل مصدرًا هامًا من مصادر العون؛ ويشتمل 
عملها عىل تقديم املشورة واملساعدة، واإلحالة، والتمثيل يف املحكمة حسب االقتضاء، وتزويد السائل باملعلومات 
القانونية،  املسائل  املجتمع حول  وتثقيف  الوعي،  زيادة  هامًا يف  دورًا  تلعب  أهنا  كام  القانونية.  املسائل  بعض  حول 
واستاملة صناع القرار ووضع السياسات )مثاًل منارصة تطوير نظام قضائي عادل(، والعمل من أجل إصالح العملية 

واإلدارة القانونية.
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تقديم  يف  للمتطوعني  استخدامها  هي  املحيل  للمجتمع  التابعة  القانونية  اخلدمات  ملراكز  الرئيسية  الّسامت  إحدى 
للمحامني  بالنسبة  املدفوعة  غري  واخلبة  الوقت  إىل  يشري  هنا  املحيل«  »املجتمع  مصطلح  فإن  وبالتايل  اخلدمات. 
إنشاء  املراكز  هلذه  ويمكن  املراكز.  هذه  يف  املنخرطني  اآلخرين  واألفراد  القانونني  واملساعدين  والطلبة،  املامرسني، 
من  حمامني  مع  جمانية  ترتيبات  وضع  بشأن  بالتفاوض  مثاًل  فتقوم  اخلاصة،  القانونية  املهنية  املؤسسات  مع  عالقات 

القطاع اخلاص، وإقامة عالقات تعاونية مع كليات احلقوق.

إكوادوراإلطار 30
مساعدة األطفال يف العودة إىل املدرسة

مل ُيسمح لفتاة صغرية يف مدينة كيتو اإلكوادورية، بالدراسة ألن والدهيا أرغامها عىل التسّول يف الشوارع. وقد 
قلقت جّدة الطفلة عليها كثريًا. وبعد فشل حماولة إجياد حلٍّ للموضوع داخل األرسة، جلأت اجلّدة اىل برنامج 
التأهيل املجتمعي وطلبت مساعدته يف احلصول عىل حضانة حفيدهتا. قام البنامج باالتصال بجمعية للدعم 

القانوين لدعم اجلدة عب تقديم املشورة واملساعدة، وهذه األخرية توّلت القضّية وحصلت اجلّدة اآلن عىل حضانة 
حفيدهتا التي باتت مرسورة بالعودة إىل املدرسة.

األنشطة املقرتحة
يمكن لبامج التأهيل املجتمعي القيام بمجموعة متنوعة من األنشطة التي تتّم يف كثري من األحيان عب رشاكة مع 
منظامت ذوي اإلعاقة وغريها من األطراف املعنية يف املجتمع املديّن، لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف اللجوء إىل 

القضاء.

تطوير فهم للّسياق املحل

من أجل تقديم الدعم الفّعال لألشخاص ذوي اإلعاقة للجوء إىل القضاء، يتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي فهم 
السياق املحيل الذي تعمل فيه. من املحبذ أن تقوم هذه البامج بام ييل:

استخدام 	• يمكن   - سواء(  حدٍّ  عىل  باإلعاقة،  املختصة  وتلك  العامة  بالترشيعات  يتعلق  )فيام  بالقانون  التوعية 
منظامت ذوي اإلعاقة وخدمات الدعم القانوين كمصادر ملساعدة كوادر برامج التأهيل املجتمعي عىل فهم هذه 

الترشيعات؛
املثال 	• سبيل  عىل  املحليني،  القوانني  إنفاذ  موظفي  من  االستفادة  يمكن   - القوانني  إنفاذ  كيفية  حول  فهم  تطوير 

ضباط الرشطة، كمصادر ملساعدة كوادر التأهيل املجتمعي عىل فهم كيفية اإلبالغ عن جريمة ما، وحتديد آليات 
احلامية املعمول هبا من أجل الضحايا والشهود؛

حتديد املوارد )الرسمية وغري الرسمية( املتاحة يف املناطق املحلية والتي ستكون مفيدة يف مساعدة األشخاص ذوي 	•
والقروية  العشائرية،  والقيادات  املحلّية،  )احلكومة  املحلية  القيادات  مثاًل  القضاء،  إىل  اللجوء  أجل  من  اإلعاقة 
والدينية(،  واملعلمني، ومنظامت ذوي اإلعاقة، واملهنّيني الطبيني، والنقابات والتعاونيات، وموظفي إنفاذ القانون 

واملحاكم، وخدمات الدعم القانوين ومراكز اخلدمات القانونية التابعة للمجتمع املحيل.
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تطوير شبكات وحتالفات مع األطراف املعنية

التأهيل املجتمعي العمل جنبًا إىل جنب مع منظامت ذوي اإلعاقة ومجاعات املساعدة الذاتية لتطوير  ينبغي لبامج 
عالقات جيدة مع األفراد واجلامعات ذات النفوذ يف املجتمع من أجل االستعداد والتصدي ألي إجراء جائر أو غري 

قانوين حمتمل موّجه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

رفع مستوى الوعي  باحلقوق

يمكن أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي بتوظيف عّدة اسرتاتيجيات لتعزيز الوعي القانوين، حيث يمكن هلذه البامج:

العمل مع منظامت ذوي اإلعاقة لضامن كون األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل دراية بحقوقهم؛	•
نرش املعلومات بأشكال ميرّسة حول حقوق ذوي اإلعاقة، وكيفية احلصول عىل هذه احلقوق؛	•
ومجاعات 	• اإلنسان  حقوق  ومنظامت  اإلعاقة  ذوي  منظامت  مع  جنب  إىل  جنبا  الوعي  رفع  أنشطة  يف  املشاركة 

املساعدة الذاتية؛
القطاعات 	• مع  بالتعاون  اإلعاقة  حول  بتدريبات  للقيام  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  اإلعاقة  ذوي  منظامت  دعم 

واملهنيني  واملحاكم،  القانون  إنفاذ  موظفي  مثل  واملقاطعات،  املجتمع  مستوى  عىل  القرار  وصانعي  الرئيسية 
القانونيني والصحيني، واملعلمني، والقيادات الدينية وكبار أصحاب األعامل.
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تشجيع الوصول إىل اآلليات غري الرسمّية عند االقتضاء

قد ال تكون العمليات الرسمّية دائاًم هي اآللّية املناسبة. وكثريًا ما تكون اآلليات غري الرسمية أكثر فّعالية وعادًة ما 
تكون  أرسع، وأقل تكلفًة، كام أن الوصول إليها يكون أكثر يرسًا بالنسبة ألفراد املجتمع. من األمثلة عىل الطرق التي 

يمكن أن تسلكها برامج  التأهيل املجتمعي لدعم الوصول إىل الوسائل غري الرسمية لتحقيق العدالة:

تسجيل 	• عىل  لتشجيعها  املحلية  املدارس  مع  العمل 
األطفال ذوي اإلعاقة فيها؛

طرق باب القيادات املجتمعية والدينية طلبًا ملساعدهتم 	•
حق  حول  اخلالف  مثل  األرسية،  النزاعات  حل  يف 
الرشيكني  أو  أحد  يكون  عندما  بالزواج  شخصني 

كالمها لديه إعاقة؛
حصول 	• لضامن  الزراعّية  التعاونيات  مع  العمل 

املزارعني ذوي اإلعاقة عىل موارد املجتمع اجلامعية؛
العمل مع املصارف لتمكني العمالء ذوي اإلعاقة من 	•

إدارة احلسابات اخلاصة هبم واحلصول عىل االئتامن؛

إثيوبيااإلطار 31
تعزيز احلقوق القانونية والتمكني

تم تنفيذ مرشوع جتريبي عىل مدى ثالث سنوات لتعزيز احلقوق القانونية ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
بلدية ييكا، يف مدينة أديس أبابا بإثيوبيا، من ِقَبل املنظمة الدولية لإلعاقة بمشاركة من اجلمعية الوطنية األثيوبية 
لإلعاقة الفكرية ونقابة املحامني األثيوبيني. عمل املرشوع عىل تعزيز احلقوق القانونية لذوي اإلعاقة للحّد من 

تعرضهم للعنف اجلنيس، وفريوس املناعة البرشي/اإليدز.

تبنّي من خالل مسح أسايس حول العنف اجلنيس املامرس ضد ذوي اإلعاقة أن 46% من املندرجني يف هذه 
الدراسة قد تعّرضوا للعنف اجلنيس، وأن 83.5% من األشخاص مل حيصلوا عىل أي شكل من أشكال الثقافة 

للتوعية باملسائل اجلنسانية، و88.3% من األشخاص مل يتمّكنوا من احلصول عىل معلومات متعلقة بالرتبية 
اجلنسية، أو تثقيف يف جمال الصحة اإلنجابية أو تلّقي تدريب عىل مهارات احلزم، أو كانوا قد ُحرموا من احلصول 

عىل هذه الفرص. وساعدت بعض املقابالت مع األفراد واملناقشات اجلامعية عىل تقديم املزيد من التوضيح 
والبّينة عىل النتائج التي خلص إليها املسح، وحتديد التداخالت املالئمة للتصّدي لألسباب اجلذرية لالنتهاك 

احلاصل.

مىض املرشوع يف دعم إجراء مراجعة وحتليل للقوانني النافذة يف إثيوبيا؛ وتقديم التدريب لكوادر إنفاذ القانون 
والعدالة، وأعضاء املجتمع املدين واملجتمع املحيّل؛ وتطوير نظام عميل لإلحالة؛ وإصدار دليل سهل االستعامل 

حول اإلحالة؛ وتقديم املشورة النفسية-االجتامعية والقانونية املجانية والتمثيل املجاين يف املحكم.
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تشجيع طبيب حميل عىل تعيني مرتجم إىل لغة اإلشارة معه لكي يتمكن األفراد الصّم يف املجتمع من الوصول إىل 	•
مرافق الرعاية الصحية واإلفادة من خدماهتا؛

العمل مع زعامء العشائر أو القيادات الدينية وأرباب األرس لدعم  ذوي اإلعاقة يف املطالبة بحقوقهم يف املرياث.	•

اإلطار 32

الوصول إىل العدالة من خالل الشبكات املجتمعية 

عاش رجل من غانا مع ابنته الوحيدة التي كان لدهيا إعاقة برصية. وعندما مرض أعالته ابنته  لسنوات حتى وفاته. 
وعندما سمع أقارب الرجل بموته جاؤوا وأخذوا مجيع ممتلكاته وهّددوا بإخراج االبنة من البيت. فقامت االبنة 
بطلب املشورة القانونية من شبكات الدعم املجتمعية املحلية ونتيجًة لذلك استطاعت املطالبة باملعاش التقاعدي 

لوالدها املتوىف، واستعادة املمتلكات التي كانت من حّقها، بام فيها كامل العقارات التي كانت ملكًا لوالدها.

غانا

دعم اختاذ اإلجراءات القانونية عند االقتضاء

من املهم أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي بام ييل:

بناء عالقات وحتالفات قوية مع أعضاء موثوق هبم من العاملني يف حقل القانون؛	•
احلصول عىل املشورة القانونية إلجياد الترشيعات املناسبة ملعاجلة األنامط املختلفة للتمييز، مثل االتفاقات املحلية،  	•

أو الترشيعات الوطنية أو االتفاقيات واملعاهدات الدولية؛
احرتام قرار الشخص ذي اإلعاقة باللجوء إىل اإلجراءات القانونية؛	•
مراجعة املخاطر التي ينطوي عليها خيار اللجوء إىل رفع الدعاوي، مثل الوقت والتكاليف واالعتبارات األمنية،  	•

السّيام عند غياب الترشيعات وآليات احلامية الفّعالة؛
باملخاطر 	• علٍم  عىل  يكونوا  وأن  القانونية،  العمليات  يف  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إرشاك  ضامن 

املّتصلة هبذه اإلجراءات؛
التوعية عن املنظامت التي تتناول املسائل القانونية التي هتّم أفراد املجتمع األكثر فقرًا، والعمل جنبًا إىل جنب مع 	•

هذه املنظامت )مثل: املراكز املجتمعية أو مراكز الدعم القانوين، وتعاونيات املحامني و/أو املنظامت الدولية املعنية 
بحقوق اإلنسان والتنمية(.
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نيبالاإلطار 33
معركة ناجحة إلقامة العدالة

قامت منظمة نيبالية لذوي اإلعاقة بمقاضاة احلكومة النيبالية أمام املحكمة الُعليا بحجة أنه، بموجب اتفاقية 
حقوق الطفل، ُيعَتب متييزيًا أن نتوقع من األطفال الذين يستخدمون طريقة برايل إمتام امتحانات املدارس 

العمومية يف نفس الوقت الذي يستغرقه األطفال امُلبرصون. تكللت جهود املنظمة بالنجاح  وحصلت عىل تعّهد 
بمنح األطفال الذين يستخدمون طريقة برايل  مدة 30 دقيقة إضافية يف مجيع االمتحانات.

املراجع

Justice 51     

BOX 33 

A Nepalese disabled people’s organization took the government of Nepal to the Supreme 
Court to argue that, under the Convention on the Rights of the Child, it was discriminatory 
to expect children using Braille to sit and complete public school exams in the same time as 
sighted children. They were successful and achieved a commitment which allowed children 
using Braille an extra 30 minutes in all exams.

A successful fight for justice

Nepal
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