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متهيد
تنطبق هذه الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي عىل مجيع فئات اإلعاقة. لكن تبّي أن هناك حاجة لكتيب تكمييل 
التاريخ، أال وهي مشاكل الصحة  التأهيل املجتمعي عب  برامج  التي أغفلتها  القضايا  لتسليط الضوء عىل عدد من 
النفسية، وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، واجلذام، واألزمات اإلنسانية. وقد يرجع إغفال تناول هذه القضايا 
لعدد من األسباب. يف األصل، ركزت برامج التأهيل املجتمعي عىل قضايا نظر إليها عىل أهنا ذات أولوية عالية يف ذلك 
الوقت، مثل شلل األطفال وغريه من األمراض السارية األخرى، يف حي أن إرشاك العديد من املجموعات املهنية، 
تركيز قوي عىل اإلعاقات اجلسدية.  إىل  أدى  املجتمعي  التأهيل  برامج  تطبيق  الطبيعي يف  العالج  مثل اختصاصيي 
التأهيل املجتمعي إىل املعرفة والثقة بالذات  اليوم فنجد أن الرتكيز واالهتاممات باتت خمتلفة؛ وقد يفتقر مدراء  أّما 
بالعديد يرتبطان  والتمييز  الوصم  يزال  ما  براجمهم، يف حي  الطرق يف  بأفضل  اجلديدة  القضايا  معاجلة  كيفية   حول 

من املشاكل.

وكام يّتضح من هذه الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي، فإننا نعرف اليوم الكثري عن اإلعاقة، نظرًا ألن التأهيل 
املجتمعي قد شهد عملية تطورية هامة خالل الثالثي عامًا التي مضت. إن التأهيل املجتمعي هو اسرتاتيجية للتنمية 
املجتمعية الشاملة للجميع، تأخذ يف حسباهنا مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل عدم التمييز واحلاجة 
إىل إدراج مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مبادرات التنمية. لذا من الرضوري أن تتخذ برامج التأهيل املجتمعي 
خطوات ملعاجلة القضايا التي دأبت عىل إقصائها بشكٍل تقليدي، مثل مشاكل الصحة النفسية، وفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز، واجلذام، واألزمات اإلنسانية. وبالرغم من أنه قد تّم اختيار هذه القضايا األربع إلدراجها يف هذا 
الصلة  ذات  األخرى  القضايا  بعض  حول  أوسع  بشكٍل  تفكر  ألن  مدعوة  املجتمعي  التأهيل  برامج  فإن   الكتيب، 
يتم  قد  والتي  السن(،  والتقّدم يف  املجتمعي  التأهيل  املجتمعي واألطفال،  التأهيل  )مثل  بمجتمعاهتا بشكل خاص 

إدراجها يف الطبعات املستقبلية للدالئل اإلرشادية.
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التأهيل املجتمعي والصحة النفسية
املقدمة

الصحة النفسية هي حالة من العافية يدرك معها الشخص، ذكرًا كان أم أنثى، قدراته اخلاصة، ويكون بوسعه التعامل 
مع ضغوط احلياة العادية، ويمكنه أن يعمل بشكٍل منتج ومثمر، ويصبح قادرًا عىل  اإلسهام يف جمتمعه )1(. والصحة 
النفسية هي جزء ال يتجزأ من الصحة العامة، وهي رضورية لرفاه األفراد واألرس واملجتمعات املحلية واملجتمعات 

الكبى وقيامهم بوظائفهم )انظر املكون الصحي(.

بقضايا  املعرفة  يف  نقص  وهناك  عام.  بشكل  املجتمع  ويف  التنمية  أجندة  يف  عالية  بأولوية  النفسية  الصحة  حتظى  ال 
والتمييز  عليهم  والتحامل  النفسية  بالصحة  مرتبطة  مشاكل  لدهيم  الذين  األفراد  وصم  جيري  فيام  النفسية،  الصحة 
ضدهم عىل نطاق واسع. يف كل جمتمع، يوجد أشخاص يعيشون بمشاكل يف الصحة النفسية، وهؤالء قد يتم عزهلم 
واإلساءة إليهم وحرماهنم من حقوقهم اإلنسانية األساسية. وتسلط اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )2( 
ضامن  )أ(  إىل  احلاجة  وتؤكد  نفسية«  »علل  لدهيم  الذين  أولئك  يشملون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  عىل  الضوء 
متتعهم الكامل وعىل قدم املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق االنسان واحلريات األساسية؛ و)ب( تعزيز مشاركتهم 

يف املجاالت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية عب فرص متكافئة مع اآلخرين.

الدعم  عىل  للحصول  جدًا  حمدودة  إمكانية  سوى  النفسية  الصحة  يف  مشاكل  لدهيم  الذين  األشخاص  يملك  ال 
واخلدمات  الصحية، خاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض، وتارخييًا قد تم اقصاؤهم من برامج التأهيل املجتمعي. 
غري أن تقيياًم أجري لبامج التأهيل املجتمعي بالنسبة لألشخاص الذين لدهيم فصام مزمن يف ريف اهلند أظهر أنه 
يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن حتقق نتائج إجيابية ملن لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، خاصة عندما تكون املوارد 

فقرية )3(.

الذين  أولئك  فيهم  تتعلق بجميع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن  املجتمعي  للتأهيل  الدالئل اإلرشادية  تتعلق هذه 
لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية ــ إن العديد من القضايا التي تؤثر يف األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة 
النفسية هي ذاهتا التي تؤثر بأي فئة من األشخاص الذين لدهيم إعاقات أخرى. وبالتايل جيب الرجوع إىل املكونات 
األخرى لدى تناول هذا األمر بالبحث، غري أن هذا القسم يقدم توجيهًا إضافيًا فيام يتعلق بإدماج من لدهيم مشاكل 
يف الصحة النفسية يف أنشطة التأهيل املجتمعي، حيث أنه من املسّلم به أن العديد من برامج التأهيل املجتمعي متلك 

خبة حمدودة يف العمل يف هذا املجال.

واللغة املستخدمة عند اإلشارة إىل األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة  النفسية يمكن أن تكون حمرية بسبب 
النفيس،  واالضطراب  اخلطري،  النفيس  واملرض  النفيس،  املرض  مثل  املختلفة،  املصطلحات  من  العديد  استخدام 
والعلل النفسية، وحالة الصحة النفسية، واالضطرابات السلوكية، واجلنون، والصحة النفسية املعتلة، ومستخدمي 
الطب النفيس احلاليي والسابقي، واإلعاقة النفسية االجتامعية. ويستخدم هذا القسم تعبري »األشخاص الذين لدهيم 
لدهيم حاالت  الذين  األشخاص  ويشمل  والرتمجة؛  الفهم  التعبري سهل  هذا  إن  النفسية« حيث  الصحة  مشاكل يف 

مرضية مثل االكتئاب املزمن، والفصام، واالضطراب ثنائي القطب، واضطرابات تعاطي مواد اإلدمان.
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اإلطار 1

كوكورون

يف عام 2002، تأسست منظمة كوكورون، وهي منظمة غري ربحية، يف مقاطعة فوكوشيام يف اليابان من قبل 
أعضاء من املجتمع املحيل، بمن فيهم رئيس البلدية واختصايص الصحة النفسية املجتمعية. واالسم كوكورون 

الذي يعني القلب و/أو العقل، جرى اختياره من قبل املجتمع األوسع. وكان تركيز كوكورون عىل تنمية 
املجتمع، باعتبار أن الفقر كان قضية مثرية للقلق يف املنطقة، وهدفت إىل تنمية ودعم املجتمع ككل، بحيث 

يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة العيش بحقوق متكافئة وأمان وكرامة.

يف البداية، قامت كوكورون بالتوعية وطورت قدرة أعضاء املجتمع وموظفيها وأعضاء جملس اإلدارة، من خالل 
إقامة سلسلة من ورشات العمل عىل مدى ثالث سنوات. وبدعم من السلطة املحلية واملجتمع املحيل، ُدِعي 

األشخاص ذوو اخلبة من قطاعات التنمية املختلفة إلدارة ورشات العمل هذه.

ثم عملت كوكورون باجتاه إنشاء عدد من األنشطة املدرة للدخل يف املجتمع. وحيث أن املصدر الكبري للدخل 
يف املنطقة املحلية هو الزراعة، فقد قررت كوكورون تطوير العديد من أنشطتها لتتمحور حول هذه الصناعة. 

فتحت كوكورون حمالت ومقاهي سميت كوكورويا لبيع املنتجات املحلية من اخلرضوات، وفطر عيش الغراب، 
والفواكه واملرشوبات، ولتقديم وجبات الغذاء واحللويات. أصبحت كوكورويا يف وقت قصري متثل مكانًا 

الجتامع الناس حيظى بشعبية كبرية بي األشخاص املحليي، خاصة بعد اإلعالن عنها يف الصحف وعىل التلفاز.

يف آذار/مارس 2004، فتحت كوكورون مركزًا جمتمعيًا يف قرية إيزوميزاكي لدعم األشخاص الذين لدهيم 
مشاكل يف الصحة النفسية. أصبحت كوكورون عىل دراية بأن األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة األشخاص 

الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، قد تم هتميشهم يف املبادرات العامة للتنمية. وقد أنشأت كوكورون عددًا 
من سبل الدعم لألشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأرسهم، بام فيها خدمة االستشارة واإلقامة 

السكنية والتعليم والتدريب والدعم املرتكزين إىل العمل.

و قد تم اآلن إدراج العديد من األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية يف أنشطة متنوعة مدرة 
للدخل - وهم القوة العاملة الكبى يف كوكورويا - وأيضًا يف أعامل أخرى يف املجتمع. تغريت حياهتم؛ وباتوا 

ال يعانون بعد اآلن من العزلة االجتامعية املرافقة للعيش يف 
مرافق عالج األمراض النفسية، وهم قادرون عىل العمل 

يف بيئة مرحبة ومالئمة، وقد حتسنت صحتهم وأوضاعهم 
االجتامعية االقتصادية، وأخذوا يشعرون اليوم بمشاعر الرىض 

واالستقالل.

إن كوكورون مثاالً جيدًا للتنمية املجتمعية الداجمة، حيث يشكل 
ذوو اإلعاقة، خاصة األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة 

النفسية، جزءًا أساسيًا ال يتجزأ من املجتمع وحياة املجتمع.

اليابان
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اهلدف
دعم األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية لتمكي إدماجهم ومشاركتهم يف مجيع أوجه حياة املجتمع.

دور التأهيل املجتمعي
إن دور برامج التأهيل املجتمعي هو تعزيز ومحاية حقوق األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، ودعم 

شفائهم، وتسهيل مشاركتهم وإدماجهم يف أرسهم، وتعزيز الصحة النفسية لدى مجيع أفراد املجتمع.

النتائج املرجوة
تقدير أمهية الصحة النفسية من قبل  مجيع أفراد املجتمع واالعرتاف هبا كمطلب لتنمية املجتمع.	•
إدماج األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية يف برامج التأهيل املجتمعي.	•
زيادة وعي املجتمعات بشأن الصحة النفسية، مع احلد من الوصم والتمييز ضد األشخاص الذين لدهيم مشاكل 	•

يف الصحة النفسية.
النفسية من الوصول للتدخالت الطبية والنفسية واالجتامعية 	• ن األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة  متكُّ

واالقتصادية لدعم عملية تعافيهم.
حصول أفراد األرسة عىل الدعم املعنوي والعميل.	•
متكي األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، مع زيادة وترية إدماجهم ومشاركتهم يف حياة األرسة 	•

واملجتمع.
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اإلطار 2

مشاركة املجتمعات املحلية يف التأهيل املجتمعي

يف إحدى البقاع شديدة احلرمان يف الريف اهلندي، قام شاتريجي وزمالؤه يف العمل )3( بتكييف مبادئ التأهيل 
املجتمعي، خاصة استخدام املوارد املحلية وإرشاك األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية واألرس 

واملجتمعات املحلية، لتكملة خدمات الصحة النفسية املتخصصة وبالتايل حتسي فرص الوصول واإلنصاف 
ومقبولية التدخالت.

وجرى تدريب أعضاء حمليي من املجتمع كعاملي يف التأهيل املجتمعي لتقديم اخلدمات املنزلية الشاملة، مثل 
تَبيُّ  من لدهيم فصام مزمن وضامن وصوهلم إىل الفريق اإلكلينيكي العامل يف العيادات اإليصالية، والقيام باملتابعة 

املنتظمة والرصد، وتعليم األشخاص وأرسهم، والتخطيط لتدخالت التأهيل.

باإلضافة إىل ذلك، تم القيام بجهود متضافرة لتعزيز الوعي، ومواجهة الوصم، وتيسري التأهيل االقتصادي 
واالجتامعي. يف معظم القرى، شكلت أرس األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وغريهم من 
األعضاء املعنيي مجاعات للمساعدة الذاتية هبدف تعزيز إعادة االندماج االجتامعي واالقتصادي لألعضاء 

املحليي الذين لدهيم اضطرابات نفسية شديدة.

كانت النتائج اإلكلينيكية وتلك املتعلقة باإلعاقة بالنسبة للمستفيدين ضمن برنامج التأهيل املجتمعي أفضل 
من تلك اخلاصة باملستفيدين الذين تلقوا الرعاية اخلارجية فقط. وهذه املقاربة لتقديم اخلدمة ركزت عىل متكي 

املستفيدين، وتعبئة موارد املجتمع القائمة، والربط بي القطاعات )قطاعات الرفاه واحلكومة املحلية والصحة(، 
وتبني منظور حقوق االنسان.

إن نجاح برنامج التأهيل املجتمعي قد دفع جلنة الصحة يف حكومة املقاطعة، بالرشاكة مع منظمة غري حكومية، 
لضم خدمات الصحة النفسية يف عملية التخطيط وإعداد امليزانية، بغرض رفع مدى تغطية البامج بحيث يشمل 

املقاطعة بأكملها )4(.

اهلند

املفاهيم الرئيسية

الصحة النفسية والتنمية املجتمعية

يرتافق الفقر مع مشاكل الصحة النفسية )انظر الكتيب التمهيدي ومكّون الصحة( ــ إذ يمكن أن يكون الفقر سببًا 
ونتيجة معًا. إن األشخاص واملجتمعات التي تعيش يف فقر يواجهون عبئًا كبريًا من الضغط البيئي والنفيس )من قبيل 
العنف، وضيق فرص احلصول عىل املوارد، والبطالة، واإلقصاء االجتامعي، وعدم األمان(، ويتزايد خطر تعرضهم 
ملشاكل الصحة النفسية )5(. كام قد يفاقم الفقر مشكلة الصحة النفسية القائمة ويزيد الشعور باليأس وانعدام احليلة. 
ويواجه األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية الفقر ألهنم أكثر عرضة ملصادفة العوائق التي حتول بينهم 

والتعليم، والتوظيف، والسكن، واإلدماج ـ وهذه حلقة مفرغة من الصعب اهلروب منها.
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التي  املجتمع  تنمية  فبامج  وتعزيزها،  النفسية  الصحة  الستعادة  واالقتصادية  املجتمعية  التنمية  استخدام  يمكن 
هتدف إىل احلد من الفقر، وحتقيق االستقاللية االقتصادية، ومتكي النساء، واحلد من سوء التغذية، وزيادة حمو األمية 
والتعليم، ومتكي الفئات الفقرية املعدمة سوف تساهم يف تعزيز الصحة النفسية والوقاية من مشاكل الصحة النفسية 
)5(.  أما املجتمعات التي يتمتع أفرادها بصحة نفسية جيدة فهي مؤهلة بشكٍل أفضل حلل مشاكلها، وإنشاء شبكات 
اجتامعية وتعزيز الدعم املتبادل. وعىل التأهيل املجتمعي، كجزء من التنمية املجتمعية، أن يأخذ يف احلسبان حاجات 
الصحة النفسية جلميع أفراد املجتمع، وأن يرشك قادة املجتمع وأعضاءه يف هذه العملية. كام يمكن لألشخاص الذين 

لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية أن يسامهوا يف تنمية جمتمعاهتم.

اخلرافات الشائعة حول مشاكل الصحة النفسية 

يوجد يف الغالب فهم حمدود جدًا ضمن املجتمع حول مشاكل الصحة النفسية، وظهرت العديد من اخلرافات يف هذا 
اإلطار. تشمل اخلرافات الشائعة ما ييل.

مشاكل الصحة النفسية غري شائعة. توجد مشاكل الصحة النفسية يف الواقع يف مجيع األعامر، واملناطق، والبلدان 	•
واملجتمعات. ويقدر أن حوايل 450 مليون شخص لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، وأن واحدًا من أصل أربعة 

أشخاص سوف يتأثرون هبا يف مرحلة ما خالل حياهتم )6(.
الفصام 	• مثل  الذهان  حاالت  لدهيم  الذين  أولئك  خاصة  النفسية،  الصحة  يف  مشاكل   لدهيم  الذين  األشخاص 

لدهيم  الذين  أغلب  املجتمع.  يف  بالعيش  هلم  سمح  ما  إذا  اآلخرين  سالمة  وهيددون  العنيف  بالسلوك  يتسمون 
مشاكل  ترتافق  الناس،  من  صغرية  نسبة  ولدى  العنف.  عن  بعيدون  احلقيقة  يف  هم  النفسية  الصحة  يف  مشاكل 
الصحة النفسية مع خطر متزايد للعنف )7،6(. ويرتافق يف كثري من األحيان خطر العنف مع عوامل إضافية، مثل 
تعاطي مواد اإلدمان والتاريخ الشخيص وضغوطات البيئة املحيطة )8(. أما األشخاص الذين لدهيم ذهان فهم 

بعيدون عن العنف، بل هم يف كثري من األحيان خائفون ومشوشون ويائسون.
مشاكل الصحة النفسية كلها من الصعب عالجها ولن يتحسن املرىض أبدًا. يف احلقيقة هناك العديد من التدخالت 	•

إبقاء  أو  الشفاء بشكٍل كامل  الشخص من  أن متّكن  النفسية؛ ويمكن هلا  الصحة  املتوفرة ملعاجلة مشاكل  الفعالة 
األعراض حتت السيطرة.

عوامل 	• نتاج  هي  النفسية  الصحة  مشاكل  الواقع،  يف  الشخصية.  ضعف  بسبب  حتدث  النفسية  الصحة  مشاكل 
بيولوجية ونفسية واجتامعية. 

الوصم والتمييز

إن الوصم والتمييز ضد األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية  منترش ويؤثر يف مجيع جماالت احلياة بام 
فيها حياهتم الشخصية وحياة املنزل واألرسة، والعمل، وحتى يف قدرهتم عىل احلفاظ عىل املعايري األساسية للحياة. 
ويصف األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية، يف الغالب، ما يواجهونه من وصم ومتييز عىل أنه أسوأ 
من حالتهم النفسية األصلية. كام أن أفراد أرسة ممن لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية هم أيضًا عرضة للفهم املحدود 

واملواقف املتحيزة والسلوك التمييزي )7(.

وقد يؤدي الوصم إىل الوصم الذايت، حيث يقوم األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم  
بتبني مواقف املجتمع السلبية جتاههم )9(. ويف الواقع قد يبدأون بتصديق ما يقوله اآلخرون ويؤمنون به، مما يؤدي 

غالبًا إىل لوم النفس وضعف تقدير الذات. 
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إن توقع الرفض بسبب الوصم قد يؤدي باألشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية إىل احلد من شبكات 
وانخفاض  والبطالة،  العزلة،  إىل  يؤدي  قد  باملقابل،  وهذا،  احلياة.  فرص  من  االستفادة  وعدم  االجتامعية  اتصاهلم 
الدخل )9(. والتمييز، سواء الذي يمر به املرء أو يتوقع حدوثه هو السبب الرئييس إلخفاء العديد من األشخاص 

مشاكل الصحة النفسية لدهيم وعدم سعيهم إىل طلب املساعدة. 

حقوق االنسان 

يف العديد من البلدان، يواجه األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، بشكٍل روتيني، انتهاكات حلقوق 
االنسان. وكثريًا ما حتدث هذه االنتهاكات يف املؤسسات النفسية من خالل الرعاية والعالج غري الكافيي واملهيني 
واملؤذيي، باإلضافة إىل ظروف العيش غري الصحية والالإنسانية. وحتدث االنتهاكات أيضًا ضمن املجتمع، حيث 
يكون األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية غري قادرين عىل ممارسة حرياهتم املدنية ويملكون إمكانية 

حمدودة للحصول عىل التعليم والعمل واملسكن )10(.

وتنطبق  إنسانية.  حقوقًا  يملك  النفسية،  الصحة  يف  مشاكل   لدهيم  الذين  األشخاص  ذلك  يف  بام  شخص،  كل  إن 
مجيع االتفاقيات العامة الدولية حلقوق االنسان عىل األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية وتتم محاية 
إىل ذلك  باإلضافة  مثاًل.  العاملي حلقوق االنسان  التمييز )7(، كاإلعالن  املساواة وعدم  مبادئ  حقوقهم من خالل 
حقوق  اتفاقية   مثل  حتديدًا،  أكثر  بشكل  نفسية  مشاكل  لدهيم  الذين  األشخاص  عىل  تنطبق  اتفاقيات  أيضًا  توجد 

األشخاص ذوي اإلعاقة )2(.

وفيام أن السياسة والترشيع مطلوبان يف البلدان لضامن تلبية معايري حقوق االنسان العاملية بالنسبة لألشخاص الذين 
لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، فيمكن جلميع املجتمعات اآلن أن تبدأ بالتحرك والعمل باجتاه محاية وتعزيز وحتسي 

حياة وعافية األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية . 

الرعاية الصحية

قد يتطلب األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية احلصول عىل رعاية صحية متخصصة و/أو رعاية 
صحية عامة.

بالنسبة ملشاكل الصحة النفسية

هناك جمموعة من تدخالت الرعاية الصحية املتوفرة التي يمكن أن تعّزز شفاء من لديه مشاكل يف الصحة النفسية. 
وقد تشمل التدخالت الطبية وصف عقاقري ذات تأثري نفساين )مضادات الذهان، مضادات االكتئاب، مثبتات املزاج( 
ومعاجلة احلاالت الصحية البدنية املرافقة.ويمكن للتدخالت النفسية أن تشمل واحدًا أو أكثر مما ييل: التثقيف حول 

احلالة، وخيارات العالج، واالستشارة، واملعاجلة النفسية الفردية أو اجلامعية، والتدخالت األرسية.

يف العديد من الثقافات، يرتافق مفهوم الصحة النفسية مع املعتقدات الدينية أو الروحانية أو اخلارقة للطبيعة. لذا، 
غالبًا ما يتم استشارة رجال الدين واملطببي الشعبيي أوالً. ومن املهم أن ندرك أن ممارسات املطببي الشعبيي، من 
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خالل بعض املامرسات التقليدية املعينة مثاًل، يمكن أن  تتنوع بشكل كبري ــ قد تكون بعض طرق املعاجلة ضارة، يف 
حي أن البعض اآلخر ليس كذلك. وثمة حاجة إىل مقاربٍة للرعاية الصحية تراعي الثقافة السائدة وتأخذ باالعتبار 

تقاليد االستشفاء املحلية، وتبادل اخلبات وتطوير الفهم املتبادل.

اإلطار 3

الرشاكة مع املطببني الشعبيني
 يف غانا، يستشري أكثر من 75% من األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية  املطببي الشعبيي
 كخطوة أوىل يف رحلة عالجهم. لذا فإن العمل مع املطببي الشعبيي هو أسايس لضامن عافية األشخاص

 الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم. وتعمل منظمة االحتياجات األساسية لغانا
 )Basic Needs Ghana( مع املطببي الشعبيي لضامن إحداث التغري اإلجيايب والتقّدم يف وضع الصحة
 النفسية يف غانا. وتستضيف املنظمة منتدى جلمعية املطببي الشعبيي وتقدم التدريب والتوجيه حول قضايا

متنوعة يف الصحة النفسية، بام  فيها التعايف.

غانا

املتخّصصة  الصحية  الرعاية  توفر  أن  إال  النفسية،  الصحة  لتدبري مشاكل  فّعالة  التعرف عىل تدخالت  تّم  أنه  ورغم 
حمدود جدًا. فالنقص يف األطباء النفسيي، وممرضات الرعاية النفسية، واملعاجلي النفسيي، والعاملي االجتامعيي 
يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام تقديم املعاجلة والرعاية يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض )11(. وإذا ما 
توافرت األدوية، فإن أسعارها يف الغالب مرتفعة جدًا كام هو شأن رسوم املختصي، ولذا فإن العديد من األشخاص 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال يملكون سوى إمكانية حمدودة للحصول عىل الرعاية املتخصصة. 

أما عندما تكون الرعاية الصحية املتخّصصة متاحة لألشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية، فإهنا تكون يف 
الغالب غري مالئمة. إذ يتم اإلبالغ بشكٍل روتيني عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمرىض النفسيي يف أغلب البلدان، 
 .)11( خصوصيته  احرتام  وعدم  األساسية،  االحتياجات  من  املريض  وحرمان  والعزل،  البدين،  التقييد  يشمل  بام 
ويرتّدد العديد من األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية  يف طلب الرعاية الصحية بسبب اخلوف من 
إدخاهلم رغاًم عنهم ومعاجلتهم يف مرافق الصحة النفسية )12(. وغالبًا ما يشعر مستخدمو خدمات رعاية الصحة 
ال  غالبًا  وهم  النفسية؛  الصحة  يف  املختصي  قبل  من  عليهم  املامرس  واإلذالل  بالتعايل  والسابقي  احلاليي  النفسية 
يتلقون املعلومات حول حاالهتم الصحية ويعاملون عىل أهنم غري قادرين عىل حتمل مسؤولية حياهتم واختاذ القرارات 

بشأهنا. 

الرعاية الصحية العامة

يواجه األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية  يف الغالب معدالت أعىل من األمراض اجلسدية باملقارنة 
مع عامة السكان. ومن األكثر احتامالً أن يصابوا بمشاكل صحية كبرية، مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والسكري 
)13(. وقد تبّي أن األشخاص الذين لدهيم فصام يشهدون معدالت من املراضة والوفيات النامجة عن املرض القلبي 
الوعائي، أعىل من عامة السكان، كام أهنم يتعرضون بشكل أعىل من املعدالت املتوقعة  لألمراض املعدية، وأمراض 
اجلهاز التنفيس، وبعض أشكال الرسطان، والعدوى بفريوس نقص املناعة البرشية. وقد يرجع هذا إىل عوامل تتعلق 
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بمشكلة الصحة النفسية التي لدهيم )بام فيها تأثريات األدوية(، أو السلوكيات الصحية مثل التدخي واخلمول البدين، 
أو النظام الصحي )14(.

النفسية هو  الصحة  لدهيم مشاكل  يف  الذين  بالنسبة لألشخاص  الصحية  الرعاية  إمكانية احلصول عىل  إن ضعف 
حمدودية  أسباب  وتعد  كبرية.  صحية  ومشاكل  بالغة  صحية  خماطر  حدوث  احتامل  زيادة  إىل  ويؤدي  عاملية،  ظاهرة 
فرص احلصول عىل الرعاية الصحية معقدة وتنطوي عىل احلرمان االجتامعي، والصعوبات املادية يف إمكانية الوصول، 

ونقص تشخيص األمراض البدنية، واملعاجلة غري املراقبة، وسوء تنظيم اخلدمات الصحية )13(.

التعايف

النفسية )15(. وال يوجد  التعايف هو مفهوم أدخله األشخاص الذين يملكون خبة مبارشة يف مشاكل الصحة  أن 
تعريف عام للتعايف، حيث أنه عملية شخصية تنطوي عىل معان خمتلفة. ففي حي أن العديد من املختصي الصحيي 
ينظرون إىل كلمة »التعايف« عىل أهنا  تعني »الشفاء«، إال أن مفهوم التعايف يتجاوز هذا املعنى ويشمل مجيع جوانب 
الفعالية الوظيفية للمرء. والتعايف هو عملية النمو الشخيص والتحّول بعيدًا عن املعاناة واإلقصاء ــ فهو عملية متكي 
تركز عىل نقاط القوة لدى الناس وقدراهتم يف العيش حياة كاملة وُمْرِضية. وقد يوصف التعايف من قبل األشخاص 
الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية  بأنه االستمتاع بام تقدمة احلياة من متع، أو السعي لتحقيق األحالم واألهداف 
الشخصية، أو تطوير عالقات ُمْرِضية، أو تعلم التعامل مع مشاكل الصحة النفسية رغم األعراض واالنتكاسات، أو 

احلد من االنتكاسات، أو التحرر من األعراض، أو البقاء خارج املستشفى، أو احلصول عىل وظيفة )7(.

تفسري شخيص للتعايف

بالنسبة يل، التعايف يعني أن أشعر بالطمأنينة وراحة البال، وأن أكون سعيدًا، ويعني الشعور بالراحة يف العامل ومع 
اآلخرين، والشعور باألمل يف املستقبل. ويشمل االستفادة من مجيع جتاريب السلبية لتجعلني شخصًا أفضل. كام 

أنه يعني أال أخاف مما أنا عليه وما أشعر به. ويعني أن أكون قادرًا عىل املجازفة اإلجيابية يف احلياة، وأال أخاف من 
العيش يف احلارض، كام يعني معرفة من أكون وأن أكون  قادرًا عىل أن أكون كام أريد )16(.

قضايا معينة تتعلق بالصحة النفسية

األطفال واملراهقون

كام هو حال البالغي، يتعّرض األطفال واملراهقون ملشاكل الصحة النفسية، لكن يتم إمهال مشاكلهم عىل نطاق واسع 
و/أو غالبًا ما تشخص خطًأ عىل أهنا إعاقة ذهنية. وتشري التقديرات إىل أن حوايل 20 % من أطفال ومراهقي العامل 
صة ضمن الثقافات املختلفة )17(. إن  لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، كام أن هناك تشاهبًا يف أنواع املشاكل املشخَّ

عدم إيالء االنتباه الكايف للصحة النفسية لدى الطفل واملراهق قد يكون له عواقب تستمر مدى احلياة.

اإلطار 4
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تتأثر الصحة النفسية لألطفال واملراهقي باألرسة واملجتمع والبيئة الثقافية؛ فمعاناة الفقر والعنف واالنتهاك اجلسدي 
واجلنيس واإلمهال ونقص التحفيز قد يكون هلا مجيعًا تأثري. وهناك دليل عىل وجود رابط  بي الصحة النفسية لألم 
والنامء املعريف واالجتامعي والعاطفي لطفلها )18(. فاألطفال الذين يقومون برعاية والدين لدهيم مشاكل  يف الصحة 
من  يتولون مستوى  وباملقابل  الكافية،  والرعاية  االنتباه  يتلقون  قد ال  أهنم  للخطر، حيث  أيضًا عرضة  النفسية هم 

املسؤولية عن والدهيم بام  يفوق قدراهتم.

ورغم أنه من الرضوري تناول مشاكل الصحة النفسية عند األطفال واملراهقي، إال أنه جيب احلرص عىل عدم اإلفراط 
يف التشخيص ويف تطبيق املسميات النفسية عىل املشاكل املرافقة للحياة والتطور الطبيعيي خالل هذه الفرتة، حيث 

يمكن أن يكون هلذا عواقب سلبية عىل كل من األطفال واألرس.

النوع االجتامعي

رغم أن معدل االنتشار العام ملشاكل الصحة النفسية متشابه بي الرجال والنساء، إال أن هناك اختالفات تبعًا للنوع 
االجتامعي عند احلديث عن مشاكل بعينها، فمثاًل لدى النساء احتامل أكب حلصول مشاكل الصحة النفسية الشائعة، 
املسكرات )19( والنجاح يف أي  لتطور االعتامد عىل  أكب  الرجال احتامالً  أن لدى  القلق واالكتئاب، يف حي  مثل 

حماولة من حماوالت االنتحار.

وتوجد عوامل خطورة ملشاكل الصحة النفسية الشائعة متعلقة بالنوع االجتامعي، وتؤثر بشكل غري متناسب يف النساء. 
اخلاضع  السلوك  إىل هنج  يؤدي  قد  مما  الرجال،  من  أدنى  اجتامعية  مكانة  النساء  املجتمعات، حتتل  من  العديد  ففي 
وظهور مشاعر الدونية، والتقدير املنخفض للذات والعجز، مما جيردهن من مهارات التكيف الالزمة. والنساء بشكٍل 
عام أقل نفوذًا من الرجال، وأقل إمكانية للحصول عىل املوارد، وأقل حتكاًم بحياهتن. إن العنف البدين واجلنيس القائم 
عىل النوع االجتامعي، املامرس ضد النساء يؤدي إىل اإلذالل والتبعية ومشاعر املحارصة. كام أن االنتهاك اجلنيس شائع 
جدًا بالنسبة للنساء الاليت يواجهن مشاكل الصحة النفسية . وعالوة عىل ذلك، تعاين النساء يف تفاعلهن مع اخلدمات 

الصحية، من التمييز أكثر من الرجال.

أوضاع األزمات

احلرب  جتربة  أن  حيث  للناجي،  النفسية  الصحة  احتياجات  باالعتبار  األخذ  جيب  األزمات،  حاالت  أعقاب  يف 
وغريها من الكوارث الكبرية ترتافق مع زيادة يف مشاكل الصحة النفسية )11(. ويف كثري من األحيان، تكون املوارد 
صدمة شديدة.  تسبب  التي  األحداث  مع  للتعامل  الالزم  الوقت  بمقدار  االستهانة  كام جيري  كافية،  املوجودة غري 
املتطفل،  العاطفي غري  الدعم  بالصدمة قد حيتاجون  املرتبطة  النفسية  الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة  واألشخاص 

والتعليم والتشجيع عىل تبني الطرق اإلجيابية يف التكيف. 

إن بعض الفئات، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم أولئك الذين لدهيم مشاكل موجودة مسبقًا يف الصحة 
النفسية، يكونون أكثر عرضة خلطر تطور مشاكل اجتامعية و/أو نفسية تيل حاالت األزمات )20(. وقد ال يكون 
العزلة،  أثناء حاالت األزمات بسبب  الدعم  لتلقي  النفسية  حارضين  الصحة  الذين لدهيم مشاكل يف  األشخاص 
الذي  االجتامعي  الدعم  يفقدون  وقد  الوصول.  إمكانية  وضعف  واإلعاقة،  الذايت،  واإلمهال  واخلوف،  والوصم، 
بالعبء  املجهدة  األرس  ختيل  من  متزايد  خلطر  معرضي  يكونون  قد  أو  لألزمة،  مبارشة  كنتيجة  مىض  فيام  ساندهم 
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اإلضايف للرعاية عنهم )20(. ومن الرضوري أن تركز برامج التأهيل املجتمعي عىل األشخاص الذين لدهيم مشاكل  
التأهيل  )انظر  نسياهنم  أو  إمهاهلم  يتم  قد  خاص  انتباه  إيالء  بدون  إذ  األزمات،  حاالت  خالل  النفسية  الصحة  يف 

املجتمعي واألزمات االنسانية(.

األنشطة املقرتحة

تعزيز الصحة النفسية

عند تعزيز الصحة النفسية، فإن العوامل الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية املؤثرة يف الصحة النفسية، مثل 
الفقر والعنف واإلمهال واالنتهاك اجلنيس، تتم معاجلتها بالرشاكة مع القطاعات ذات الصلة. ويمكن لبامج التأهيل 

املجتمعي أن تعزز الصحة النفسية يف جمتمعاهتا بالطرق التالية:

إجياد بيئات داجمة حترتم وحتمي احلقوق األساسية لكل فرد، بمن فيهم األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة 	•
النفسية.

أساس 	• عىل  والتمييز  الكحوليات/املخدرات،  تعاطي  ملنع  اجلامعية  املسؤولية  وتشجيع  املجتمع  شبكات  تقوية 
النوع االجتامعي، والعنف املجتمعي واألرسي.

النسوية 	• النوادي  العمل مع  مثاًل  النفسية،  والعافية  الصحة  بتعزيز  املعنية  تطوير رشاكات مع األطراف األخرى 
حول قضايا النوع االجتامعي أو مع إحدى املنظامت املحلية غري احلكومية التي تركز عىل التدخالت املبكرة مع 

األطفال.
ناحية 	• من  واألمهات  اآلباء  بي  اإلجيايب  التفاعل  تعزيز 

وأطفاهلم من ناحية أخرى لتعزيز النمو يف الطفولة. 
تعزيز البامج املستندة إىل البينة يف املدارس، والتي تعزز 	•

يف  للمساعدة  للطلبة  والعاطفية  االجتامعية  الكفاءات 
وقايتهم من تعاطي مواد اإلدمان والعنف.

عن 	• السلبية  الصورة  لتغيري  اإلعالم  وسائل  مع  العمل 
األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية.

)انظر مكون الصحة: تعزيز الصحة.(

جامايكا اإلطار 5

تعزيز التفاعالت اإلجيابية
أظهر برنامج الزيارة املنزلية املنتظمة الذي يساعد األمهات املحرومات اجتامعيًا يف توفري التحفيز املبكر للرضع يف 
جامايكا، تأثريات مفيدة عىل املدى البعيد عىل الصحة النفسية للمراهقي ــ بام فيها تعزيز الثقة بالنفس وانخفاض 

حاالت الترسب من التعليم والسلوك املعادي للمجتمع.
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تيسري اإلدماج يف برامج التأهيل املجتمعي 

التأهيل  برامج  يف  النفسية   الصحة  يف  مشاكل   لدهيم  الذين   األشخاص  إدماج  لتسهيل  التالية  الفعاليات  نقرتح 
املجتمعي:

التأكد من تلقي موظفي التأهيل املجتمعي تدريبًا دقيقًا فيام يتعلق بمشاكل الصحة النفسية ومن تبنيهم موقفًا إجيابيًا 	•
جتاه دعم وإدماج األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية.

التشاور مع األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم وإرشاكهم يف ختطيط وتنفيذ ورصد 	•
برامج التأهيل املجتمعي.

تلبية 	• أمام  املاثلة  العوائق  حتديد  وأرسهم،  النفسية   الصحة  يف  مشاكل   لدهيم  الذين  األشخاص  مع  بالتعاون 
االحتياجات األساسية، بام فيها احلصول عىل اخلدمات الصحية، والتعليم، وكسب العيش، والضامن االجتامعي، 

وتبينوا احللول املمكنة هلا.
التعرف عىل موظفي الصحة النفسية و/أو مستخدمي خدمات الصحة النفسية و/أو أفراد األرسة ممن يمكن أن 	•

يشاركوا كموارد برشية يف تدريب موظفي التأهيل املجتمعي.

التغلب عىل الوصم والتمييز يف املجتمع

إن معرفة عامة الناس بمشاكل الصحة النفسية وإمكانية التعايف حمدودة جدًا. لتمكي األشخاص الذين لدهيم مشاكل  
يف الصحة النفسية  من املشاركة بفعالية يف املجتمع، جيب معاجلة اخلرافات الشائعة، واملامرسات املجحفة والتمييز. 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا رئيسيًا يف حتقيق ذلك. تشمل األنشطة املقرتحة ما ييل:

احلرص عىل أن يقوم موظفو التأهيل املجتمعي بمعاملة الناس بكرامة واحرتام يف كل األوقات.	•
حتديد األفراد األساسيي يف املجتمع الذين يمكنهم أن يساعدوا برامج التأهيل املجتمعي يف إعطاء رسائل وصور 	•

إجيابية حول الصحة النفسية. وقد يكون من ضمن أولئك األشخاص أناس ذوو نفوذ مثل القادة السياسيي أو 
زعامء الدين املحليي.

يف 	• النفسية  الصحة  قضايا  بشأن  هلم  املعلومات  وتوفري  حتديدهم  تم  الذين  األساسيي  املجتمع  بأفراد  االتصال 
جمتمعاهتم، عىل سبيل املثال دعوهتم ليكونوا ضيوف رشف يف أحداث تنظمها برامج التأهيل املجتمعي.

الصحة 	• مشاكل  حول  رئيسية  رسائل  يقدموا  أن  أولئك  املجتمع  ألفراد  خالهلا  من  يمكن  التي  الطرق  مناقشة 
النفسية، مثاًل يمكن للزعامء الدينيي أن يقدموا تلك الرسائل عند خماطبة أتباعهم.

عىل 	• لدهيم  يكون  الذين  ومجاعاته  املجتمع  أفراد  حتديد 
الذين لدهيم مشاكل يف  اتصال مع األشخاص  األرجح 
خالل  نوا  كوَّ قد  األغلب  عىل  والذين  النفسية،  الصحة 
ضباط  مثاًل  سلبية،  ومواقف  افرتاضات  هذا  اتصاهلم 

الرشطة، وموظفي الرعاية الصحية واملطببي الشعبيي.
والتدريب ألفراد 	• التعليم  لتوفري  الالزمة  الرتتيبات  إعداد 

املجتمع ومجاعاته. قدموا املعلومات الدقيقة حول مشاكل 
الصحة النفسية لتبديد اخلرافات )من قبيل أن األشخاص 
الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية  يتسمون بالسلوك 
العنيف( وجلعل الناس يدركون أن هناك تدخالت فعالة، 
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النفسية عىل  من قبيل التدخالت الطبية والنفسية، يمكن أن تساعد األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة 
التعايف.

تعزيز حقوق االنسان ومواجهة السلوك التمييزي الذي حيدث يف املجتمع جتاه األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف 	•
الصحة النفسية وأفراد أرسهم، لدى حدوثه. كونوا قدوة حتتذى، وتبنَّوا السلوكيات اإلجيابية.

اإلطار 6

تغيري التصّورات التي يمتلكها البعض حول الصحة النفسية من خالل 
التواصل الشخيص

من املعروف أن التواصل الشخيص املبارش بي األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية وعاّمة السكان 
فّعال جدًا يف تغيري املواقف السلبية. قوموا بدعوة األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية إىل لقاءات 

مع أعضاء املجتمع أو الطلبة، حيث يمكن هلم مشاركة جتارهبم معهم. إن أولئك األشخاص الذين تغلبوا عىل 
مشاكل الصحة النفسية ويلعبون أدوارًا ُمْرضية عىل صعيد األرسة والعمل واملجتمع هم منارصون أقوياء يف 

الكفاح ضد التمييز.

دعم عملية التعايف

يركز التعايف عىل نقاط قوة األشخاص وقدراهتم لبدء حياة مثمرة ومرضية. إن عملية التعايف هي عملية شمولية وقد 
تنطوي عىل مزيج من التدخالت الطبية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية.

تيسري احلصول عىل الرعاية الطبية

جيد األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية يف البلدان ذات الدخل املنخفض صعوبة يف احلصول عىل 
أن  املجتمعي  التأهيل  برامج  يتعي عىل  املتخّصصة.  البعيدة، وندرة اخلدمات  الفقر، واملسافة  الطبية بسبب  الرعاية 
الطبية  الرعاية  لتيسري احلصول عىل  القائمة  النفسية املحلية  الرعاية الصحية األولية وموارد الصحة  تعمل مع نظام 

املتخّصصة والعامة معًا. نقرتح األنشطة التالية يف هذا املجال:

حتديد البنى القائمة حاليًا لتقديم الرعاية الصحية النفسية املتخصصة، ومواقعها، وأطقم العمل فيها، ومواردها، 	•
املراكز  أو  أو املؤسسات اإليوائية  املشايف  أو  العيادات  املثال  عىل سبيل 
املجتمعية أو املنظامت غري احلكومية. ويمكن القيام بذلك عىل مستوى 

املجتمع و/أو املستوى اإلقليمي و/أو الوطني.
معها. 	• عالقة  لبناء  النفسية  الصحة  خلدمات  املقدمة  املؤسسات  زيارة 

)بام  خدماهتا  عن  السؤال  خالل  من  املعلومات  تبادل  عىل  احلرص 
فيها توفر األدوية نفسانية التأثري فيها(، والسياسات، وآليات اإلحالة، 
التأهيل  عن  معلومات  تقديم  وعب  والتكاليف،  العمل  وساعات 

املجتمعي وكيف يمكن للتأهيل املجتمعي أن يساعدها يف عملها.
والقيام 	• املجتمع  يف  الدينيي  والزعامء  الشعبيي  باملطببي  قائمة  إعداد 
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بزيارهتم لتبادل اخلبات، وتبادل األفكار، وبناء فهم واحرتام متبادلي.
التأكد من أن موظفي التأهيل املجتمعي والرعاية الصحية األولية قادرون عىل تسهيل اإلحالة إىل خمتيص الصحة 	•

النفسية عند الرضورة ــ قدموا التدريب عند احلاجة.
التأثريات 	• بشأن  وأفراد أرسهم  النفسية  الصحة  لدهيم مشاكل  يف  الذين  يتم إعالم األشخاص  أن  احلرص عىل 

اجلانبية لألدوية نفسانية التأثري والتأكد من أهنم يفهمون هذه املعلومات.
تعزيز التعاون بي املطببي الشعبيي وكوادر الرعاية الصحية ألهنم مصدر للعون لألشخاص الذين لدهيم مشاكل  	•

يف الصحة النفسية.
العامة من خالل 	• الرعاية الصحية  النفسية  للحصول عىل  الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة  مساعدة األشخاص 

نظام الرعاية الصحية األولية، عب التوعية وتوفري املعلومات ذات الصلة إىل العاملي يف الرعاية الصحية األولية.
عند وجود برامج جمتمعية للصحة النفسية،  بناء الرشاكات وتعزيز العمل التعاوين معها ــ  يمكن لبامج الصحة 	•

النفسية املجتمعية أن تتصدى لالحتياجات الصحية/الطبية، يف حي أنه يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تتناول 
االحتياجات األخرى، مثل فرص كسب العيش.

)انظر املكون الصحي: الرعاية الطبية.(

اإلطار 7

مقاربة شمولية للصحة النفسية
يف بليز، تقابل املمرضات العامالت يف جمال الصحة النفسية املطببي النفسيي لتبادل املعرفة واملهارات. اكتشفت 

املمرضات أن بناء عالقات مع املطببي الشعبيي يف جمتمعاهتن يمكن أن يكون طريقة فعالة لتلبية احتياجات 
الصحة النفسية للمجتمع. ولضامن تبني مقاربة شمولية للرعاية الصحية النفسية يتم االعرتاف باملقاربات 

التقليدية والشعبية معًا.

بليز 

تيسري احلصول عىل الدعم النفيس

يف البلدان ذات الدخل املنخفض، قد يكون احلصول عىل الدعم النفيس املتخّصص حمدودًا جدًا، يمكن القيام ببعض 
التدخالت األساسية من قبل موظفي التأهيل املجتمعي . تشمل األنشطة املقرتحة ما ييل:

تنظيم أو تقديم التدريب ملوظفي التأهيل املجتمعي والرعاية الصحية األولية يف جمال الرعاية النفسية األساسية. 	•
جيب أن يكون هذا التدريب مراعيًا للثقافة السائدة ويمكن أن يشمل الدعم العاطفي )مهارات أساسية يف تقديم 

املشورة(، والطمأنة، واملعلومات، وأساليب االسرتخاء.
بناء عالقات إجيابية مع األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم عىل أساس من التواصل 	•

الرصيح والثقة. 
وتدبري 	• املشاكل  حلل  الدعم  لتقديم  النفسية،  الصحة  يف  مشاكل   لدهيم  الذين  األشخاص  مع  كثب  عن  العمل 

األزمات تنمية مهارات التكّيف.
الذين لدهيم 	• النفسية يمكن للمطببي الشعبيي والزعامء الروحيي أن يقّدموها لألشخاص  التدخالت  َتَبيُّ أي 

مشاكل  يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم، وأفضل سبيل للحصول عىل هذا الدعم.
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تشجيع تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية لألشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية  و/أو أفراد أرسهم، 	•
بالفعل يف  قائمة  الذاتية  املساعدة  املتبادل والتمكي. وإذا كانت مجاعات  الدعم  إمكانية احلصول عىل  لتتيح هلم 

املجتمع، تسهيل إدماج األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية حينام يكون ذلك مالئاًم.

تيسري احلصول عىل الدعم االجتامعي

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تيرس احلصول عىل الدعم االجتامعي بالطرق التالية:

حتديد اخلدمات االجتامعية ذات الصلة، املتوفرة ضمن املجتمع املحيل.	•
حتديد االحتياجات االجتامعية ووضع خطة باحللول املمكنة، باالشرتاك مع األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف 	•

الصحة النفسية وأفراد أرسهم.
العمل مع األرس للتصدي حلقوق األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية، مع ضامن تلبية احتياجاهتم 	•

األساسية )مثاًل الغذاء، النظافة، امللبس، املأوى(.
تقديم مقرتحات ألفراد األرسة بشأن طرق إدماج األشخاص الذين لدهيم مشاكل  يف الصحة النفسية يف أنشطة 	•

األرسة اليومية.
تشجيع األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم عىل االستمرار بالتواصل االجتامعي مع 	•

األقارب واألصدقاء وعىل إعادة بناء العالقات عند الرضورة. قد يكون من الرضوري مساعدة الناس عىل تثقيف 
أقارهبم وأصدقائهم حول مشاكل الصحة النفسية التي لدهيم.

حتديد األنشطة املجتمعية التي يمكن لألشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم املشاركة 	•
هناك  وكان  ضعيفة  بأنفسهم  ثقتهم  كانت  إذا  املجتمعية  اجلوالت  يف  مرافقتهم  الرضوري  من  يكون  قد  ــ  فيها 

عوائق كبرية.
التواصل املنتظم مع أولئك األشخاص الذين ال يملكون شبكات الدعم االجتامعي و/أو يعيشون يف الشوارع و/	•

أو يواجهون وصاًم شديدًا.
لدهيم مشاكل يف 	• الذين  األشخاص  احتياجات  تلبية  إمكانية  املختلفة لضامن  التنمية  قطاعات  مع  بناء رشاكات 

الصحة النفسية  ــ بام فيها الغذاء، واملأوى/املسكن الالئق، والتعليم، والعمل.
حينام يكون احلصول عىل األدوية صعبًا بسبب عوامل التكلفة، تبي الطرق الكفيلة بالتغلب عىل هذه العقبة. 	•

)انظر املكّون االجتامعي.(

تيسري احلصول عىل فرص كسب العيش

أن املشاركة يف أنشطة كسب العيش هي جزء هام يف عملية التعايف. فباإلضافة إىل توليد الدخل، تعزز فرص كسب 
مكانة  وحتقيق  اجتامعية،  شبكات  تأسيس  يف  وتساهم  الذات،  تقدير  وحتسن  الذايت،  واالستقالل  التحرر  العيش 
اجتامعية ذات قيمة، والتحكم بشؤون احلياة الشخصية. تشمل األنشطة املقرتحة لزيادة احلصول عىل فرص كسب 

العيش ما ييل:

حتديد مبادرات التنمية يف املجتمع، التي تركز عىل إدرار الدخل. والتواصل مع هذه املبادرات والعمل معها لضامن 	•
امتالكها القدرة عىل إرشاك األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية .

حتديد فرص كسب العيش األخرى املتوفرة ضمن املجتمع بالنسبة لألشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة 	•
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النفسية . قد تشمل هذه مساعدة األشخاص يف العودة إىل وظائفهم السابقة أو إجراء اتصال مع الرشكات املحلية 
التي تتبنى مواقف إجيابية بشأن توظيف األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية .

العمل إلدخال 	• التعاون مع أصحاب  يتعّي  السابقة،  العودة إىل وظائفهم  قادرين عىل  عندما يصبح األشخاص 
للضوضاء  واحلساسية  الرتكيز  كان  إذا  اهلادئة  العمل  بأماكن  يوص  مثاًل،  العمل.  بيئة  عىل  الالزمة  التعديالت 
يمثالن مشكلة لدى الفرد. ومن املمكن أيضًا تبنّي نظام ساعات العمل املرنة، والزيادة التدرجيية لساعات العمل.

إعالم أصحاب العمل بالتزاماهتم القانونية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، واإلشارة إىل الترشيع ذي الصلة هبذا 	•
األمر يف البلد.

)انظر مكون سبل كسب العيش.(

اإلطار 8

عيش حياة ذات فائدة
بدأ برنامج متوارا للصحة النفسية العمل يف تنزانيا بالرشاكة مع مخس دوائر صحية تعمل عىل مستوى املقاطعة 

لوضع خيارات للمعاجلة تكون ميرسة وبأسعار مقبولة ومتسقة، يف املجتمع لألشخاص الذين لدهيم مشاكل 
يف الصحة النفسية . خالل املرحلة األوىل من املرشوع الرائد، تلقى 1026 شخصًا املعاجلة ضمن مسافة قريبة 

من منازهلم  وازداد هذا الرقم فيام بعد إىل 4711 شخصًا. وقد حّسن احلصول عىل املعاجلة والدعم النفيس 
االجتامعي نوعية حياة العديد من األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية. لقد أصبحت حياهتم أكثر 

استقرارًا ــ إذ عاد عدد من األشخاص إىل وظائفهم السابقة، يف حي أن آخرين بدؤوا أعامالً جديدة يف جمتمعهم. 
وبحسب رأي مدير البنامج: »بمجرد تعايف األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية من أعراضهم 

ورشوعهم باملشاركة يف أنشطة مفيدة، فإن املواقف االجتامعية جتاههم قد تغرّيت أيضًا. إن هذه هي األفضلية 
النسبية للمقاربة املجتمعية عىل املقاربة املؤسسية«. 

تنزانيا 

توفري الدعم ألفراد األرسة

يف البلدان ذات الدخل املنخفض، يمكن أن تكون األرسة أكثر مصادر الصحة النفسية أمهية. نقرتح األنشطة التالية:

تقديم املعلومات ألفراد األرسة بشأن مشاكل الصحة النفسية واسرتاتيجيات التالؤم معها. تذكروا أن حتصلوا 	•
عىل إذن من األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية قبل تبادل املعلومات التي ختّصهم مع اآلخرين.

مساعدة األرس التي ترعى أشخاصًا لدهيم العديد من االحتياجات لتجنب اإلرهاق من خالل تشجيع هذه األرس 	•
عىل مشاركة أعباء الرعاية مع أفراد األرسة واملجتمع اآلخرين.

تشجيع أفراد األرسة عىل االنضامم جلامعات املساعدة الذاتية لتبادل جتارهبم مع اآلخرين.	•
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أوغندا اإلطار 9

األمهات يطلعن بعضهن عىل جتارهبن 
تنتمي جمموعة من األمهات يف أوغندا إىل منظمة ألهايل األطفال ذوي اإلعاقة. هؤالء األمهات يذهبن بانتظام 

إىل مستشفى األمومة املحيل لزيارة أمهات أخريات رزقن بأطفال ذوي إعاقة. تستمع أعضاء املجموعة إىل أولئك 
األمهات، ويبدين تفّهاًم ملشاعر احلزن واخلسارة التي قد ترتافق مع الوالدة، ويتبادلن معهّن احلديث عن التجارب 

اإلجيابية، ممّا يعيد هلن األمل يف املستقبل.

املسامهة يف عملية التمكني

يرتبط التعايف من مشاكل الصحة النفسية بشكل كبري بالتمكي. وحيث أنه قد تّم يف مكّون التمكي تقديم مراجعة 
تفصيلية لعملية التمكي وعرض قائمة شاملة باألنشطة املقرتحة، فإننا سندرج هنا جمموعة صغرية منتقاة من األنشطة:

احلرص عىل أن يكون موظفو التأهيل املجتمعي يتعاملون ويتواصلون باحرتام مع األشخاص الذين لدهيم مشاكل 	•
يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم.

واملهارات 	• املعرفة  يملكون  أرسهم  وأفراد  النفسية  الصحة  يف  مشاكل  لدهيم  الذين  األشخاص  أن  من  التيقن 
الشخصية. تأكدوا من وجود تركيز عىل مواطن القوة لدى األشخاص، وشجعوهم عىل لعب دور فّعال يف عملية 

التعايف.
لدهيم 	• النفسية  الصحة  مشاكل  بشأن  أرسهم(  أفراد  إىل  مناسبًا،  ذلك  كان  )وإذا  لألشخاص  املعلومات  تقديم 

دون فرض توصيفات غري رضورية عىل احلالة. تأكدوا من أهنم عىل دراية باحلقوق التي يملكوهنا وكيفية ممارسة 
حقوقهم.

جعل الناس عىل دراية باملعاجلة املتوفرة وخيارات الدعم يف جمتمعاهتم لتمكينهم من اختاذ قرارات مبنية عىل املعرفة 	•
بشأن السبل التي يريدون سلوكها للمعاجلة.

ربط األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية وأفراد أرسهم مع مجاعات املساعدة الذاتية. 	•
وذات 	• ميرسة،  تكون  النفسية  للصحة  جمتمعية  خدمات  تطوير  ملنارصة  الذاتية  املساعدة  مجاعات  وتشجيع  دعم 

تكلفة معقولة، ومقبولة.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتناول 	• الوعي بشأن  العمل عىل رفع مستوى  باالشرتاك مع اآلخرين، 

القواني املحلية والوطنية باملعاجلة لتمكي األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية من ممارسة حقوقهم.

)انظر مكّون التمكي.(
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نقص  وفريوس  املجتمعي  التأهيل 
)HIV/AIDS( املناعة البرشية/اإليدز

املقدمة
إن جهود االستجابة لفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( تستهدف غالبًا املجموعات 
الرئيسية من السكان ممن يعتقد أن أفرادها معرضون للخطر بشكل أكب، مثل العاّمل املهاجرين، والعامالت باجلنس، 
أكثر  إحدى  لكن   .)1( األصليي  والسّكان  الوريدية،  احلقن  طريق  عن  املخدرات  ومتعاطي  اجلنسيي،  واملثليي 
املجموعات السكانية يف العامل عرضة ــ وهي األفراد الذين يعيشون بإعاقات دائمة جسدية أو عقلية أو فكرية أو 
حسية ــ قد تم جتاهلها بالكامل تقريبًا )2(. فمن الشائع االفرتاض أن األشخاص ذوي اإلعاقة ليسوا معرضي خلطر 
العدوى بالفريوس ألنه يعتقد أهنم غري نشيطي جنسيًا، ومن غري املحتمل أن يتعاطوا املخدرات، وهم أقل عرضة  

خلطر االغتصاب والعنف )3(. 

إن ملخص السياسة املشرتك الصادر مؤخرًا عن برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز )UNAIDS(، ومنظمة 
اإلعاقة  بشأن   )OHCHR( اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض  ومكتب   ،)WHO( العاملية  الصحة 
وفريوس نقص املناعة البرشية يقّر بأن األشخاص ذوي اإلعاقة هم من املجموعات السكانية الرئيسية التي عىل قدر 
عال من خطر التعرض للفريوس )4(. غري أنه من النادر أن تقوم احلكومات وصانعو السياسة بمراعاة قضايا اإلعاقة 
يف السياسات واخلطط املعنية بالفريوس. وهذه املسألة وعدد من العوائق األخرى جتعل من برامج وخدمات الوقاية 

من الفريوس واإليدز، واملعاجلة والرعاية والدعم غري متاحة وغري ميرسة لذوي اإلعاقة.

يف حي أن هذا القسم يرّكز بشكٍل رئييس عىل األشخاص ذوي اإلعاقة وتعرّضهم لفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز واإلمكانية املحدودة للوصول إىل البامج واخلدمات العامة، فإن برامج التأهيل املجتمعي يتعي عليها أيضًا 
االنتباه إىل أن األشخاص املتعايشي مع الفريوس قد تكون لدهيم إعاقة كنتيجة للمرض ومعاجلاته. من املمكن اعتبار 
األشخاص املتعايشي مع الفريوس ذوي إعاقة، عندما يصبح لدهيم اعتالالت، متنعهم عند التفاعل مع بيئاهتم من 

املشاركة بصورة كاملة وفاعلة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين )5(.

إن قضية اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز قد تم جتاهلها يف العديد من برامج التأهيل املجتمعي . لكن 
بوصفه  املجتمعي،  للتأهيل  يمكن 
الشاملة  املجتمع  للتنمية  اسرتاتيجية 
تسليط  يف  فعاالً  يكون  أن  للجميع، 
البامج  يف  اإلعاقة  عىل  الضوء 
وفريوسه.  باإليدز  املعنية  واخلدمات 
معاجلة  املجتمعي  التأهيل  يضمن 
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، 
اإلدماج  إىل  للحاجة  ويستجيب 
بالنسبة  الفرص  وتكافؤ  االجتامعي 
أو  اإليدز  مع  املتعايشي  لألشخاص 
فريوسه الذين يمكن أن يمروا بتجربة 

اإلعاقة، ويدعم حتقيق ذلك.
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ناميبيا اإلطار 10

أليكسيا تضغط لسن قوانني تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة 
أليكسيا مانومبي-نكوب، كانت أول عضو ذي إعاقة يف تاريخ البملان الناميبي، علقت بأنه يف العديد من البلدان 
األفريقية يملك ذوو اإلعاقة معدالت أعىل لإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية، مما هو احلال عليه لدى 

غري ذوي اإلعاقة.

أكدت أليكسيا أن اللوم يقع عىل االقصاء العام لألشخاص ذوي اإلعاقة من التيار العام يف املجتمع. إن األشخاص 
ذوي الضعف البرصي، عىل سبيل املثال، ال يمكنهم قراءة امللصقات أو اإلعالنات الصحية التعليمية. فيام يفّوت 

األشخاص ذوو اإلعاقات السمعية برامج التلفاز واإلذاعة التي تعالج مسألة كيفية الوقاية من انتشار العدوى. 
أما أولئك الذين لدهيم مشاكل يف احلركة فال يمكنهم يف بعض األحيان الوصول إىل املراكز الصحية لالستشارة أو 
إجراء الفحص. ونادرًا ما تكون مواد التثقيف الصحي متوفرة بأشكال بديلة مثل طريقة برايل أو لغة اإلشارة. يف 

بعض األحيان يتم استهداف ذوي اإلعاقة بشكٍل مبارش. ويمكن إقناع  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الفكرية 
بسهولة بمامرسة اجلنس غري اآلمن.

مع ذلك، كم عدد مقدمي اخلدمة الصحية الذين يعاجلون هذه القضايا حقًا يف براجمهم؟ تستخدم السيدة مانومبي-
نكوب منصبها لتضغط لسن قواني جديدة حول اإلعاقة يف برملان ناميبيا. فام مل يكن من املمكن لذوي اإلعاقة 

احلصول عىل العالج والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، سيكون من املستحيل حتقيق اهلدف 
السادس من األهداف اإلنامئية لأللفية: مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وغريه من األمراض.

منقول بترصف عن )5(
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اهلدف
نقص  فريوس  بخصوص  والدعم  والرعاية  واملعاجلة  الوقاية  وخدمات  لبامج  عام  وصول  إمكانية  هناك  تكون  أن 

املناعة البرشية/اإليدز بالنسبة لألشخاص الذين لدهيم إعاقة.

دور التأهيل املجتمعي
دور التأهيل املجتمعي هو )أ( ضامن أن يكون ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم عىل دراية بالبامج واخلدمات املعنية بفريوس 
نقص  بفريوس  املعنية  واخلدمات  البامج  تكون  أن  ضامن  )ب(  املحلية؛  جمتمعاهتم  يف  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص 
املناعة البرشية/اإليدز ميرسة لذوي اإلعاقة وأرسهم؛ )ج( شمول برامج التأهيل لألشخاص املتعايشي مع فريوس 

نقص املناعة البرشية/اإليدز ممن قد تكون لدهيم إعاقة مؤقتة أو دائمة.

النتائج املرجوة
متّكن ذوي اإلعاقة من الوصول إىل البامج واخلدمات العامة املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.	•
شمول األشخاص الذين لدهيم إعاقة مرتافقة مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف برامج التأهيل املجتمعي .	•
امتالك األطراف املعنية ذات الصلة للمعرفة بام يتعلق باإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.	•
إنشاء الشبكات والرشاكات بي األطراف املعنية باإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.	•
شمول قطاعات التنمية الرئيسية لألشخاص املتعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز .	•
وضع سياسات ختّص مقار العمل للحد من خطر أن يغدو موظفو التأهيل املجتمعي حاملي لفريوس نقص املناعة 	•

البرشية ولتقديم الدعم ألولئك املتعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.
شمول األشخاص ذوي اإلعاقة يف السياسات واخلطط الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.	•

املفاهيم الرئيسية

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

فريوس نقص املناعة البرشية هو الفريوس املسبب لإليدز. ويمكن انتقاله من خالل االتصال املبارش بدم أو سوائل 
جسم الشخص املصاب بعدوى هذا الفريوس، مثاًل قد ُيعدى الناس بفريوس نقص املناعة البرشية عندما يامرسون 
اجلنس غري املحمي أو يتشاركون بإبر احلقن مع شخص مصاب. كام يمكن لألطفال أيضًا أن يصابوا بالفريوس قبل 

الوالدة أو أثناءها أو بعدها إذا كانت األم مصابة.

أما اإليدز – متالزمة العوز املناعي املكتسب فهو املرحلة األخرية من العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية. يصيب 
اإليدز جهاز املناعة يف اجلسم، مما جيعل من الصعب عىل اجلسم مقاومة األمراض. ويمكن أن يؤّدي اإليدز إىل عدوى 
هتدد احلياة، وبعض أشكال الرسطان، وتدهور اجلهاز العصبي. ليس كل من حيمل فريوس  نقص املناعة البرشية لديه 
اإليدز – فقد متّر عّدة سنوات قبل أن يتطور اإليدز لدى األشخاص احلاملي لفريوس نقص املناعة البرشية. يمكن 
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ال  لكن  البرشية،  املناعة  نقص  فريوس  عمل  إبطاء  يف  تساعد  أن   )ART( القهقرية  للفريوسات  املضادة  للمعاجلة 
يمكنها أن تشفي من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. ويف يومنا هذا، تبقى الوقاية هي العالج األفضل والوحيد.

األشخاص املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واإلعاقة 

األدوية  تساعد  إعاقة.  لدهيم  تكون  قد  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشي  األشخاص  من  العديد 
أيضًا أهنم سيعيشون  يعني  العيش حلياة أطول؛ لكن هذا  العديد من األشخاص عىل  القهقرية  للفريوسات  املضادة 
مع  املتعايشي  األشخاص  لدى  يصبح  قد   .)6( والصحة  املرض  من  بدورات  تتصف  مزمنة  مرضية  بحالة  حياهتم 
احلسية(  أو  الذهنية  أو  )اجلسدية  الدائمة  أو  املؤقتة  اإلعاقات  من  جمموعة  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 
املشاكل  يعد اإلعياء و/أو  املثال،  البرشية. عىل سبيل  املناعة  تقّدم اإلصابة بفريوس نقص  أو عن  العالج  تنتج عن 
اهلضمية و/أو املشاكل اجللدية و/أو االعتالل العصبي من التأثريات اجلانبية الشائعة للعالج وقد تؤدي إىل مشاكل 
 وظيفية )صعوبات يف امليش واالستحامم  والقيادة( واإلعاقة بالنسبة لألشخاص املتعايشي مع فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز.

ُيْرَبط  إذ  الوصم والتمييز.  أيضًا  يعانون  البرشية/اإليدز  املناعة  املتعايشي مع فريوس نقص  العديد من األشخاص 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز بالسلوكيات التي تعتب عادة غري مقبولة اجتامعيًا، ولذا توصم بالعار عىل نطاق 
وانتهاكات  للتمييز  متكرر  بشكٍل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشون  األشخاص  يتعرض  واسع. 
حقوق اإلنسان؛ فقد طرد العديد منهم خارج وظائفهم ومنازهلم، وعانوا الرفض من األرسة واألصدقاء، بل تم قتل 

البعض أيضًا )7(.

األشخاص ذوو اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

اجلنسانية

اجلنسانية هي الطريقة التي خيتب ويعب هبا األشخاص عن أنفسهم ككائنات جنسية، وهي موضوع هام عند تناول 
قضايا  مناقشة  حرية  من  الثقافية  املحرمات  حتّد  املجتمعات،  من  العديد  يف  البرشية/اإليدز.  املناعة  نقص  فريوس 
باإلعاقة.  املتصلة  اجلنسانية  اجلوانب  ملناقشة  باالرتياح  األشخاص  من  العديد  يشعر  ال  خاص  وبشكٍل  اجلنسانية، 
لكن هلذه القضايا وجود حقيقي يف حياة العديد من األفراد ذوي اإلعاقة وال يمكن جتنّبها )8(. ينظر يف الغالب إىل 
األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أهنم أفراد ال جنسيي بسبب رؤيتهم كأبرياء أو طفوليي، وُيَظن أهنم غري قادرين عىل 
إقامة عالقات محيمة، و/أو ُيْعتقد أن لدهيم احتياجات جنسية أقل. لكن هذه خرافة، حيث أن العديد من األشخاص 
ذوي اإلعاقة هم نشيطون جنسيًا مثل األشخاص غري ذوي اإلعاقة )9( ولذا فإهنم أيضًا معرضون خلطر العدوى 

بفريوس نقص املناعة البرشية. 

عوامل اخلطورة

تقريبًا  املعروفة  اخلطورة  عوامل  مجيع  أن  واإلعاقة  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  حول  العاملي  املسح  أظهر 
لإلصابة بالفريوس تزداد حدة بالنسبة لذوي اإلعاقة )10(. بعض عوامل اخلطورة هذه هي كام ييل:

األّمية - معرفة  القراءة والكتابة رضورية لفهم الرسائل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية واستخدام هذه الرسائل 
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لتغيري السلوكيات املحفوفة بمخاطر اإلصابة بالفريوس )8(. يسّلط مكون التعليم الضوء عىل أن األشخاص ذوي 
يكونون  قد  أهنم  إىل  يشري  مما  السكان،  عامة  مع  باملقارنة  التعليم  من  منخفضة  مستويات  يملكون  عمومًا  اإلعاقة 

معرضي أكثر خلطر  الفريوس )انظر مكّون التعليم(.

نقص الوعي واملعرفة بشأن فريوس  نقص املناعة البرشية - لدى األشخاص ذوي اإلعاقة مستويات منخفضة من 
الثقافة  املناعة البرشية )11(. قد يكون ذلك نتيجة إغفال  املعرفة اجلنسية )9( وهم أقل دراية بشأن فريوس نقص 
املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية يف املنزل واملدرسة بسبب املعتقدات اخلاطئة حول جنسانيتهم، وألن املعلومات 
املثال، يؤدي  تلّقيها. عىل سبيل  بأشكال ال يمكنهم  تقّدم  ما  البرشية غالبًا  املناعة  املتعلقة بفريوس نقص  والرسائل 
تلك  تكون  وعندما  املكفوفي؛  إقصاء  إىل  فقط  اإلعالنية  واللوحات  الصحف  طريق  عن  الوقاية  محالت  إجراء 
احلمالت عب اإلذاعة فقط سيتم إقصاء الصم؛ وعندما تقدم احلمالت معلومات تفصيلية ومعقدة فإهنا بذلك قد 

تقيص ذوي اإلعاقات الذهنية )3(.

اإلطار 11

االعرتاف باجلنسانية
وجدت األبحاث التي أجريت يف موزامبيق حول اإلعاقة وفريوس  نقص املناعة البرشية أن أحد األسباب 

إلقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة بشكٍل روتيني من السياسات والبامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية 
واإليدز هو الرفض أو الرتدد يف اعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة كائنات جنسية. يظهر التقرير أن هذا يعتب بعدًا 

إضافيًا للوصم والتمييز املوجه جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة )12(.

موزامبيق 

السلوكيات املحفوفة بمخاطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية - إن السلوكيات مثل ممارسة اجلنس غري املحمي، 
وتعاطي املخدرات عن طريق احلقن الوريدية، والعمل باجلنس، تزيد من خطر العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية. 
وقد أظهرت األبحاث أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة ينخرطون أيضًا يف مثل هذه السلوكيات )10(. إن 
انخفاض تقدير الذات وإحساس املرء أنه غري جذاب أو غري مرغوب به قد تؤدي إىل سلوكيات جنسية خطرة )9(.  
عىل سبيل املثال، يتّم الضغط عىل املراهقي ذوي اإلعاقة ملامرسة اجلنس بسبب حاجتهم للقبول االجتامعي واالندماج، 

ولذا ال يملكون سوى قدرة حمدودة عىل اإلرصار عىل ممارسة اجلنس اآلمن )3(.

ضحايا  يقعوا  ألن  عرضة  أكثر  هم  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إن    - اجلنيس  االنتهاك 
بعدوى  لإلصابة  أكب  خطر  يف  يضعهم  مما   ،)4( اإلعاقة  ذوي  غري  من  أقراهنم  من  واالغتصاب  اجلنيس  لالنتهاك 
العوامل  جتعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لالنتهاك، مثل  العديد من  البرشية. إن  املناعة  فريوس  نقص 
 اعتامدهم عىل أشخاص آخرين للرعاية، واإلقامة املؤسسية، ونقص إمكانية احلصول عىل حقوقهم القانونية )10( 

)انظر املكّون االجتامعي(. 

العوائق املاثلة أمام الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومعاجلة املتعايشني معه ورعايتهم ودعمهم 

لدى األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية وصول حمدودة للخدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية، مثل الفحص 
املخبي واالستشارة، واألدوية، والرعاية والدعم )13،10(. إن العوائق التي يواجهها ذوو اإلعاقة مشاهبة لتلك 

املبينة يف املكّون الصحي، وتشمل ما ييل:
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السياسات - نظرًا لكون العديد من األشخاص يعتقدون أن ذوي اإلعاقة يعيشون حياة أقل جودة وال يستطيعون 
املسامهة بفعالية يف املجتمع )14(، فإنه ليس من املستغرب من صانعي القرار أن يروا إعطاء أولوية الوقت والطاقة 
املضادة  األدوية  أنه حينام تكون  اإلعاقة دومًا  ويفيد األشخاص ذوو  اإلعاقة )8(.  للسكان من غري ذوي  واملوارد 
للفريوسات القهقرية نادرة واخلدمات والدعم حمدودين، فإهنم يوضعون غالبًا يف آخر قائمة أولئك الذين يستحقون 

الرعاية )8،2(.  

العوائق البيئية وعوائق التواصل - إن اخلدمات املقدمة يف العيادات واملستشفيات وغريها من املواقع قد تكون غري 
ميرسة من الناحية املادية )مثاًل ليس فيها منحدرات لألشخاص الذين يستعملون الكرايس املتحركة(، أو تفتقر إىل 
تسهيالت التواصل بلغة اإلشارة أو تفشل يف تقديم املعلومات بأشكال بديلة، مثل طريقة برايل أو النصوص املقروءة 

أو املكتوبة بلغة بسيطة )5(.

املواقف واملعارف السلبية للعاملني يف جمال الصحة - يتعرض العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة إىل السخرية أو 
الرفض من قبل العاملي يف جمال الصحة عندما يطلبون معلومات عن الصحة اجلنسية أو اإلنجابية )14(. يف العديد 
اختبار  إىل مراكز إجراء  الوصول  قادرين عىل  إبعادهم، حتى عندما يكونون  يتم  أنه  البلدان، ذكر ذوو اإلعاقة  من 
فريوس نقص املناعة البرشية أو عيادات اإليدز، من قبل املوظفي الذين يشريون، بشكٍل خاطئ، إىل أن األشخاص 

ذوي اإلعاقة ال يمكنهم اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز )8(.

استخدام  من  اإلعاقة  متنع األشخاص ذوي  قد  التي  األسباب  العديد من  توجد   - الصحية  الرعاية  التامس  سلوك 
اخلدمات التي تتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز: فاملواقف السلبية للعاملي يف املجال الصحي قد جتعل 
ذوي اإلعاقة مرتّددين يف طلب املساعدة عندما يساورهم القلق حيال صحتهم اجلنسية )11(؛ والوصم املصاحب 
لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يؤدي إىل التكتم واإلنكار ويمنع الناس من طلب إجراء اختبار فريوس نقص 
املناعة البرشية )9(؛ ويعتمد العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أفراد األرسة أو األصدقاء لدعمهم يف احلصول 
عىل اخلدمات الصحية، ولذا فإهنم قد ال يستخدمون هذه اخلدمات ألهنم حمرجون أو خيجلون أو خيافون من أن يعرف 

هؤالء األشخاص بحقيقة وضعهم بالنسبة لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. 

أثر فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز عىل األرس 

يتأثر ذوو اإلعاقة عند إصابة أحد أفراد األرسة بفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز. وبام أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتطلبون يف الغالب املساعدة من أفراد 
األرسة من أجل القيام باألنشطة اليومية ولدهيم احتياجات طبية أو تعليمية أو 
تأهيلية إضافية، لذا فإهنم قد يتعرضون لإلمهال عندما حتدث خسارة يف دخل 
البرشية/اإليدز. ويقدر  املناعة  األرسة واملوارد والوقت بسبب فريوس نقص 
أن 4-5 % من األطفال ممن فقدوا أحد أو كال والدهيم بسبب اإليدز هم أيضًا 

ذوو إعاقة )5(. يف هذه احلاالت، االحتامل األكثر أرجحية هو أن يعانوا من سوء التغذية أو اإلمهال أو يوضعون يف 
مؤسسات أو يتم هجرهم )10(. واألطفال ذوو اإلعاقة الذين  حيملون فريوس نقص املناعة البرشية هم أيضًا أكثر 

احتامالً للتعرض إىل اإلقصاء والتمييز يف مجيع املجاالت، خاصة يف جمال التعليم )5(.

الوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة

إدماج ذوي اإلعاقة يف الربامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 
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قد ال يتم إدماج العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف البامج واخلدمات العامة املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/
التأهيل املجتمعي،  برامج  أمام  يعتقد أن ذلك مكلف أو صعب جدًا. لكن هناك طرقًا عديدة  اإليدز ألنه غالبًا ما 
ومنظامت ذوي اإلعاقة، واملدافعي عن قضايا املتعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ومسئويل التثقيف 
الصحي، وصانعي السياسة يمكنهم من خالهلا دعم إدماج أولئك األشخاص. هنالك العديد من األفكار العملية 

التي سرتد حتت فقرة األنشطة املقرتحة، ولكن هذه، بشكٍل عام، تشمل ما ييل: 

تيسري الوصول إىل البامج واخلدمات العامة لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والتي تستهدف عامة السكان؛	•
تكييف البامج واخلدمات العامة املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز  لتمكي اإلدماج واملشاركة؛	•
البامج واخلدمات 	• الوصول إىل  الذين ال يستطيعون  إعداد وتنفيذ تدخالت خاصة بذوي اإلعاقة لألشخاص 

العامة املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. 

من املهم أن نتذكر أن مزجيًا من هذه التدابري مطلوٌب للوصول إىل مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة.

التأهيل

الذين قد تكون لدهيم إعاقة كنتيجة لإلصابة بفريوس  بالنسبة لألشخاص  التأهيل وبشكٍل متزايد رضوريًا  أصبح 
تدهور  من  يبطئ  أن  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املرتبط  للتأهيل  ويمكن  البرشية/اإليدز.  املناعة  نقص 
بالتفصيل هنا حيث  التأهيل  يتم مناقشة  احلالة ويمّكن األشخاص من حتقيق االستقاللية واحلفاظ عليها )5(. لن 
تم تناوله يف املّكون الصحي؛ لكن من املهم أن نفهم أنه يمكن للتأهيل املجتمعي أن يلعب دورًا رئيسيًا عىل مستوى 
املجتمع يف معاجلة املشاكل الوظيفية التي قد يتعرض هلا األشخاص املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز. كام أنه من املهم التفكري يف طرق أخرى للدعم وأوجه أخرى للتأهيل، كالتأهيل املهني مثاًل، والتي قد تساعد 
الشخص الذي لديه إعاقة مرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية يف احلفاظ عىل نمط حياة صحي ومنتج. 

األنشطة املقرتحة

تيسري الوصول إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية ومعاجلته ورعاية املتعايشني معه ودعمهم

التي حتد من املشاركة الكاملة لذوي اإلعاقة يف الوقاية من  التأهيل املجتمعي باجتاه معاجلة العوائق  جيب أن يعمل 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ومعاجلته، ورعاية املتعايشي معه ودعمهم، بالطرق التالية: 

بالبامج 	• دراية  عىل  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جعل 
واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، يف جمتمعاهتم 

والتأكد من أهنم يدركون أن لدهيم احلق يف احلضور هلذه الفعاليات؛
التأكد من أن البامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/	•

اإليدز يسرية الوصول. مثاًل يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تشجع 
عىل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعنية  واخلدمات  البامج 
االنتقال إىل أماكن اجتامع يمكن الوصول إليها، كام أن بوسعها تقديم 
النصيحة واملساعدة فيام يتعلق بالتعديالت اهلندسية التي يمكن إدخاهلا؛
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تشجيع البامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز عىل إظهار األشخاص ذوي اإلعاقة يف 	•
ملصقاهتم أو لوحاهتم اإلعالنية أو غريها من املواد املوجهة لعامة اجلمهور، مثل إظهار مستخدم للكريس املتحرك 

أو شخص مكفوف حيمل عصا بجانب األشخاص غري ذوي اإلعاقة؛
العمل مع منظامت ذوي اإلعاقة لتقديم املشورة لبامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 	•

الواقيات  توزيع  مثاًل  للرسائل،  اإلعاقة  ذوي  فهم  لضامن  تدخالهتم  عىل  بسيطة  تعديالت  إدخال  طرق  بشأن 
املطاطية أثناء اجللسات التعليمية بحيث يستطيع املشاركون املكفوفون تلمسها والتعرف عىل شكلها وكيفية عملها؛

إعطاء املعلومات واملواد التعليمية حول فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز لذوي اإلعاقة املعرضي للخطر، 	•
لضامن أنه قد تم الوصول إليهم؛

العمل مع منظامت ذوي اإلعاقة لتقديم النصيحة للبامج واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 	•
يتطلب األشخاص الصم إضافة نص  املوجودة جلعلها ميرسة لذوي اإلعاقة. مثاًل قد  املواد  بشأن طرق تعديل 
توضيحي أو الرتمجة إىل لغة اإلشارة، وقد يتطلب األشخاص املكفوفون طريقة برايل أو رشائط مسجلة، يف حي 

قد يتطلب األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية صورًا توضيحية؛
العمل إىل جانب منظامت ذوي اإلعاقة لتطوير برامج وخدمات ومواد جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال 	•

يمكن الوصول إليهم عب البامج واخلدمات واملواد املصممة لعامة السكان، مثاًل تطوير جلسات تعليمية خاصة 
بذوي اإلعاقة؛

تقديم املساعدة العملية، كوسائل النقل مثاًل، لتحسي وصول ذوي اإلعاقة وأرسهم ملرافق اخلدمات العامة؛	•
التأكد من توفر املتابعة الالحقة املناسبة لذوي اإلعاقة وأرسهم، كاملعاجلة والرعاية والدعم، بمجرد معرفة برامج 	•

التأهيل املجتمعي بأهنم أصبحوا حاملي لفريوس نقص املناعة البرشية.

أوغندا اإلطار 12

امرأة شابة تتدّبر أمر فريوس نقص املناعة البرشية مع املساعدة املقدمة 
يف الوقت املناسب 

يف أوغندا، كانت لدى امرأة شابة صاّمء عالقة جنسية مع رجل حيمل فريوس  نقص املناعة البرشية. أصبحت 
الشابة حاماًل، ومل يتحّمل الرجل أي مسؤولية عن هذه العالقة أو الطفل. كان أفراد األرسة قلقي من 

أهنا قد تكون التقطت فريوس نقص املناعة البرشية، وأخذوها إىل مستشار معني بفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز. كانت نتيجة فحصها موجبة، وتم عمل 

الرتتيبات الالزمة لتتلقي األدوية املضادة للفريوسات 
القهقرية. واآلن هي وطفلها )الذي مل يكن موجبًا 

باالختبار الفريويس( بخري؛ فهي تأخذ دواءها بانتظام، 
وتعمل وتساعد أيضًا يف شؤون املنزل. واليوم تشجع 

عائلتها أرسًا أخرى لدهيا أفراد ذوو إعاقة للحصول 
عىل املعلومات واخلدمات املعنية بفريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز .
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إدماج األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف برامج التأهيل املجتمعي 

بام أن التأهيل املجتمعي ينقل رسالة قوية بشأن اإلدماج، يتعي عىل البامج تناول احتياجات األشخاص املتعايشي 
مع  املتعايشي  األشخاص  بعض  يتطلب  قد  اإلعاقة.  يواجهون  قد  ممن  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مع 
ويمكن  املعينة.  واألدوات  التأهيل  مثل  متخّصصة،  خدمات  عىل  احلصول  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 

للتأهيل املجتمعي أن ييرس ذلك.

بناء القدرات

أرسهم،  وأفراد  اإلعاقة  ذوو  فيهم  بمن  القدرات،  بناء  من  يستفيدوا  أن  املختلفة  املعنية  األطراف  من  لعدد  يمكن 
وموظفو التأهيل املجتمعي، ومنظامت ذوي اإلعاقة، والعاملون يف املجال الصحي، وأفراد املجتمع. يمكن لبامج 

التأهيل املجتمعي أن تقوم باألنشطة التالية: 

تعزيز األنشطة ودعم املبادرات التي تقوي أدوار النساء يف عملية صنع القرارات املتعلقة بقضايا فريوس نقص 	•
املناعة البرشية واإلعاقة يف املجتمع؛

احلرص عىل تلقي األشخاص الذين يقدمون الدعم واملساعدة لذوي اإلعاقة واملتعايشي مع فريوس نقص املناعة 	•
البرشية/اإليدز )مثاًل، أفراد األرسة( التدريب والدعم الكافيي؛

تقوية براجمها اخلاصة لضامن التطرق لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والقضايا املرتبطة به، مثل اجلنسانية 	•
والصحة اإلنجابية واالنتهاك اجلنيس، وعند الرضورة، تقديم التدريب اإلضايف ملوظفي التأهيل املجتمعي؛

البرشية/	• املناعة  نقص  بفريوس  املعنية  األنشطة  يف  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  اإلعاقة  ذوي  منظامت  إرشاك 
اإليدز. مثاًل، يمكن تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة ليغدوا مثقفي صحيي ملجتمعاهتم، أو جلامعات معينة من 

األشخاص ذوي اإلعاقة حول فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛
االشرتاك مع منظامت ذوي اإلعاقة يف تدريب مسؤويل التثقيف الصحي املعنيي بفريوس نقص املناعة البرشية/	•

اإليدز، والعاملي يف اخلدمات اإليصالية، وموظفي القطاع الصحي بشأن قضايا اإلعاقة؛
تثقيف قيادات املجتمع والزعامء الدينيي بشأن قضايا اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وتشجيعهم 	•

عىل التحرك ملواجهة املواقف السلبية وتعزيز اإلدماج يف جمتمعاهتم؛
اإلعاقة 	• قضايا  بشأن  والقضاة،  واملحامي  الرشطة  ضباط  مثل  القانون،  إنفاذ  يف  املشرتكي  األشخاص  تثقيف 

وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واحلاجة  إىل محاية سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم اإلنسانية.

اإلطار 13

برامج معنية بفريوس نقص املناعة البرشية تدار من قبل جمتمع الصم
يف بعض البلدان، تدير مجاعات حملية للصم برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية. تزيد هذه البامج 

من الوعي ضمن جمتمع الصم وتعلم أنامط املامرسات احلياتية األكثر أمانًا وسالمة. وهي أيضًا حتسن بشكٍل كبري 
من وعي املنظامت والبامج احلكومية املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية بشأن احلاجة إىل التوسع يف األساليب 

التي يتم من خالهلا توصيل املعلومات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية إىل اجلمهور.
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إنشاء شبكات التواصل والرشاكات

بسبب العالقة بي اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز )أي أن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون خلطر 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واألشخاص املتعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز قد 
يواجهون اإلعاقة(، هناك حاجة لبناء شبكات تواصل وعالقات قوية بي األطراف املعنية بكل من قضايا اإلعاقة 

وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. ونقرتح عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تقوم باألنشطة التالية:

حضور الفعاليات واالجتامعات التي تنعقد يف املجتمع حول فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز لضامن أخذ 	•
األشخاص  جمتمع  من  ممثلي  تدعو  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن  وباملثل،  االعتبار؛  يف  اإلعاقة  قضايا 

املتعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز إىل الفعاليات واالجتامعات املتعلقة باإلعاقة؛
إليصال 	• حملية  اسرتاتيجيات  لتطوير  الساحة،  عىل  تواجدها  عند  اإلعاقة،  ذوي  منظامت  مع  كثب  عن  العمل 

املعلومات والتثقيف املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، وحتديد احتياجات 
التدريب يف املجتمع وتثقيف العاملي يف جمال فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز بشأن اإلعاقة؛

البرشية/اإليدز 	• املناعة  نقص  والتأهيل مع شبكات فريوس  اإلعاقة  املجتمعي حول  التأهيل  برامج  تبادل خبة 
من خالل تقديم التثقيف والتدريب حول اإلعاقة وفوائد التأهيل، وزيادة مستوى الوعي بأن األشخاص ذوي 

اإلعاقة هم أيضًا معرضون خلطر فريوس نقص املناعة البرشية؛
التخصصية  	• ومعرفتها  مهاراهتا  لتبادل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعنية  واخلدمات  البامج  دعوة 

وأعضائها  موظفيها  الحتياجات  االستجابة  يف  ملساعدهتا  اإلعاقة  ذوي  ومنظامت  املجتمعي  التأهيل  برامج  مع 
واملستفيدين منها؛

إنشاء أنظمة إحالة بي برامج التأهيل املجتمعي والبامج املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز .	•

تعزيز املقاربة متعددة القطاعات

الروابط  من  العديد  يف  تشرتك  وهي  تنموية.  قضايا  مجيعها  هي  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  وفريوس  اإلعاقة  إن 
املشرتكة، بام فيها الفقر، والوصم والتمييز، والعنف وغريها من أوجه عدم املساواة، مثل انخفاض إمكانية احلصول 
القطاعات  بإرشاك مجيع  املجتمعي  التأهيل  برامج  تفكر  أن  الرضوري  من  لذا،  الرزق.  وفرص كسب  التعليم  عىل 
عند وضع اسرتاتيجيات ملعاجلة كل من قضايا اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. إن مراجعة مكونات 
شاملة  عامة  نظرة  للقارئ  توّفر  أن  شأهنا  من  والتمكي  االجتامعي،  واملكون  العيش،  وكسب  والتعليم،  الصحة، 

لألنشطة املقرتحة، ومنها:

معاجلة مظاهر الوصم والتمييز املرتبَطْي باإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والتي يمكن أن تكون 	•
موجودة يف املجتمعات ويف كل قطاع من القطاعات؛

ويمكن 	• داجمة  البيئات  تكون  أن  وضامن  اجلنسية،  الثقافة  فيها  بام  اإلعاقة،  لذوي  بالنسبة  التعليم  يف  احلق  تعزيز 
الوصول إليها )انظر مكون التعليم(.

ضامن أن يتمكن ذوو اإلعاقة املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وأفراد أرسهم، من احلصول 	•
عىل فرص كسب العيش )انظر مكون كسب العيش(.

ضامن أن يتمكن ذوو اإلعاقة املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز من احلصول عىل برامج احلامية 	•
االجتامعية الرسمية وغري الرسمية )انظر مكون كسب العيش(.

ضامن أن يتمكن ذوو اإلعاقة من الوصول إىل البامج واآلليات املصممة للوقاية من االعتداء أو االنتهاك اجلنيس 	•
وللتصدي هلذه املشكلة )انظر املكون االجتامعي: العنارص التي تتناول العالقات، والزواج واألرسة، والوصول 

إىل العدالة(.



31     )HIV/AIDS( التأهيل املجتمعي وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

تطبيق سياسات بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف أماكن العمل

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يعتب مشكلة من املشاكل املرتبطة بأماكن العمل؛ ففي العديد من البلدان، قد 
يكون موظفو التأهيل املجتمعي وأفراد أرسهم معرضي خلطر اإلصابة أو متعايشي مع فريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز. لذا ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن متلك سياسات مالئمة ألماكن العمل وذلك بغية:

تقليل إمكانية إصابة موظفي التأهيل املجتمعي بفريوس نقص املناعة البرشية؛	•
ضامن توفر الدعم الكايف للعاملي يف جمال التأهيل املجتمعي ممن حيملون فريوس نقص املناعة البرشية، أو املتأثرين 	•

بسبب كون أحد أفراد األرسة متعايشًا مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛ 
إزالة أي وصم ومتييز قد يكون موجودًا يف مكان العمل.	•

املتعايشي مع  التالية: محاية حقوق  املجاالت  البرشية/اإليدز  املناعة  املعنية بفريوس نقص  السياسة  أن تغطي  جيب 
العاملي  املناعة البرشية/اإليدز؛ والوقاية من خالل املعلومات والتثقيف والتدريب؛ ورعاية ودعم  فريوس نقص 

وأرسهم )15(.

الرتويج لسياسات وبرامج وطنية داجمة

بام أنه يف كثري من األحيان يرتك ذوو اإلعاقة خارج السياسات والبامج املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، 
فإنه ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تنضم جلامعات أخرى للمنارصة و الضغط من أجل تغيري هذا الوضع. من 
األمثلة عىل ذلك محلة أفريقيا بشأن اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز، التي أطلقت يف عام 2007، وهي 
منظمة شاملة ينضوي حتت مظلتها منظامت لذوي اإلعاقة، ومنظامت ألشخاص متعايشي مع فريوس نقص املناعة 
واإليدز،  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  معنية  خلدمات  مقدمة  وهيئات  حكومية،  غري  ومنظامت  البرشية/اإليدز، 
األشخاص  وصول  فرص  تكافؤ  لتعزيز  مجاعي  بشكٍل  يعملون  الذين  املواطني  من  وغريهم  وناشطون  وباحثون، 
ذوي اإلعاقة للبامج املعنية  بفريوس نقص املناعة البرشية ومشاركتهم الكاملة يف السياسات واخلطط االسرتاتيجية 

املعنية باإليدز )16(.

اإلطار 14

معامل بارزة جديدة
لقد ضّمت جنوب أفريقيا للمرة األوىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلطة االسرتاتيجية الوطنية املعنية باإليدز 
يف عام 2007-2009. تم الدفع باجتاه حتقيق ذلك من خالل مزيج من الريادة التي أبداها بعض الرواد داخل 

احلكومة، والتنظيم القوي لقطاع اإلعاقة والتمثيل الذايت يف جملس اإليدز الوطني اجلنوب أفريقي )5(.

جنوب أفريقيا 

املراجع
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•	 eliminate any stigma and discrimination that may be present in the workplace.

HIV/AIDS policy should cover the following areas: protection of the rights of those 
affected by HIV/AIDS; prevention through information, education and training; and care 
and support for workers and their families (15).

Promote inclusive national policies and programming

As people with disabilities are often left out of HIV/AIDS policies and programming, CBR 
programmes should join with other groups to advocate and lobby for change. For exam-
ple, the Africa Campaign on Disability and HIV and AIDS, launched in 2007, is a unifying 
umbrella organization under which disabled people’s organizations, organizations of 
people living with HIV/AIDS, nongovernmental organizations, HIV and AIDS services, 
researchers, activists and other citizens work collectively to promote equal access to 
HIV programmes and full participation in AIDS policies and strategic plans for people 
with disabilities (16).

BOX 14 

South Africa first included disabled people in the National AIDS strategic plan in 2007–
2009. This was prompted by a combination of leadership from champions within the 
Government, the strong organization of the disability sector and self-representation in the 
South African National AIDS Council (5).

New milestones

South Africa
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التأهيل املجتمعي واجلذام
املقدمة

اجلذام مرض معٍد مزمن عرف منذ زمن بعيد جدًا. ُتسبِّب اجلذام جرثومة وإذا ترك دون عالج، يمكن أن يسبب أذية 
ل يف عام 2008 ما يقرب من 249000 حالة  تصاعدية ودائمة للجلد واألعصاب واألطراف والعيون )1(. ُسجِّ
جديدة )1(. ويف حي أنه يوجد عالج فعال للجذام، فمن املقدر أن حوايل 3 ماليي شخص يتعايشون مع إعاقات 

مرتبطة باجلذام )2(.

الكثري  فّعال للجذام، كانت املجتمعات ختاف كثريًا من املرض، وواجه من لدهيم اجلذام  قبل وجود عالج وشفاء 
عزهلم  تّم  حيث  مستوطنات،  أو  مستعمرات  يف  ليعيشوا  أرسهم  ترك  عىل  العديد  أجب   .)3( والتمييز  الوصم  من 
التقّدم  العزل أيضًا يف وصمهم. ومع  عن املجتمع ومل يكن بمقدورهم الوصول إىل اخلدمات والدعم. ساهم هذا 
الذين  األشخاص  يواصل   -)3( بالية  املؤسسات  عىل  القائمة  املقاربات  هذه  أصبحت  واجلراحة،  املعاجلة  يف 
باجلذام ضمن اخلدمات  املعنية  الغالب ضمن أرسهم وجمتمعاهتم، وتّم دمج األنشطة  العيش يف   لدهيم جذام اآلن 

الصحية العامة )4(. 

لكن، بالرغم من وجود معاجلة فّعالة للجذام ومحالت للتوعية العامة ودمج اإلجراءات املعنية باجلذام يف اخلدمات 
من  العديد  يستمر   .)5( جذام  لدهيم  الذين  لألشخاص  بالنسبة  كبرية  مشكلة  الوصم  يزال  ال  العامة،  الصحية 
األشخاص يف مواجهة اإلقصاء االجتامعي، ومكابدة بعض الصعوبات يف احلصول عىل اخلدمات العامة من قبيل 
برامج التأهيل املجتمعي. مثاًل قد تكون آالف عديدة من األشخاص الذين لدهيم جذام بحاجة خلدمات التأهيل، 

لكن قّلة منهم فقط يمكنهم احلصول عىل هذه اخلدمات )5(.

والتأهيل املجتمعي هو اسرتاتيجية تنطبق أيضًا عىل األشخاص املتأثرين باجلذام )4(. توّفر األنشطة املقرتحة التالية 
أفكارًا عملية بشأن طرق إدماج املتأثرين باجلذام يف برامج التأهيل املجتمعي ويف  املجتمع األوسع. نأمل أن يرفع 
هذا القسم ايضًا من وعي األشخاص العاملي يف اخلدمات املعنية باجلذام بشأن أمهية إدماج األشخاص الذين لدهيم 

إعاقات أخرى يف أنشطتهم.
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اهلند اإلطار 15

شيفراو 
يعيش شيفراو يف قرية صغري يف قضاء مانديا يف والية كارناتاكا يف جنوب اهلند . تعّرض  ثالثة من أفراد عائلته 

إىل اإلصابة باجلذام وأصبح لدهيم نتيجة لذلك إعاقات. يف عام 1999، عندما كان عمره 15 عامًا، ظهرت 
عالمة محراء دائرية عىل وجهه. يف أحد األيام  قامت أمبوجا، وهي عاملة يف جمال مرض اجلذام من برنامج ماريا 
أوليفيا بونالدو الصحي الريفي، بزيارة منزل شيفراو والحظت تلك العالمة عىل وجهه. شّكت يف أهنا قد تكون 

بسبب اجلذام ولذا أخذته إىل املستشفى املدين يف مانديا حيث تم تشخيص املرض لديه وُبدئ باملعاجلة. بطريقة 
ما وصلت أخبار تّلقي شيفراو املعاجلة ملرض اجلذام إىل مدرسته، فقال له معلموه أنه ينبغي عليه أن ال حيرض إىل 

املدرسة جمّددًا. 

عندما قامت أمبوجا بزيارة منزل شيفراو ملتابعة احلالة، علمت بام حدث وقّررت أن تتحدث مع معلمي مدرسته. 
رشحت هلم أن شيفراو كان يتلقى العالج وأنه ال يوجد خطر من انتقال العدوى لألطفال اآلخرين. طلبت منهم 
أن يسمحوا لشيفراو أن يعود إىل املدرسة. لكن معلميه مل يقتنعوا وطلبوا شهادة من املستشفى. ذهبت أمبوجا مع 

شيفراو إىل املستشفى املدين وأحرضت هذه الشهادة من الطبيب، وُسِمح أخريًا لشيفراو بالعودة إىل املدرسة.

يف عام 2001، قّرر برنامج ماريا أوليفيا بونالدو الصحي الريفي أن يبدأ برناجمًا للتأهيل املجتمعي، وتّم تدريب 
أمبوجا كأحد أول العاملي يف التأهيل املجتمعي. وبعد هذا التدريب، قّررت أمبوجا أن تنشئ مجاعة للمساعدة 

الذاتية لذوي اإلعاقة. ذهبت إىل منزل شيفراو لتستفرس من األرسة عام إذا كان أحد أفرادها يوّد االنضامم 
إىل اجلامعة. كانت أرسة شيفراو خائفة من االنضامم إىل مجاعة املساعدة الذاتية ألهنم اعتقدوا أنه لن يتقّبلهم 

اآلخرون. لكن، بعد العديد من املناقشات، قّررت والدة شيفراو أن تصاحبها إىل اجتامعات مجاعة املساعدة 
الذاتية. انضّمت األم إىل نشاط االدخار، حيث يّدخر كل عضو مبلغًا صغريًا من املال كل أسبوع. 

استمرت أمبوجا يف املتابعة املنتظمة لشيفراو. أعطت نصيحة لشيفراو بشأن العناية اجليدة بقدميه، ألهنا اكتشفت 
أن قدماه أصبيتا باخلدر بسبب اجلذام. وأعطته أيضًا زوجًا من الصنادل من برنامج اجلذام حلامية قدميه من األذية. 

ويف عام 2003، قرر شيفراو أن ينضّم إىل البنامج 
املحيل للتأهيل املجتمعي كعامل يف التأهيل املجتمعي. 

وقد منحته جتربته يف هذا العمل الكثري من الثقة 
بالنفس، وعرف املزيد عن الفرص املختلفة املتاحة أمام 

األشخاص ذوي اإلعاقة. واستمر يف الدراسة يف اجلامعة 
من خالل التعلم عن بعد. اليوم يعمل شيفراو معلاًم يف 

املدرسة، وبات متزوجًا ولديه طفلة. وهو يستمر أيضًا يف 
الدعم النشط للتأهيل املجتمعي يف قريته.
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اهلدف
أن يتم االعرتاف بحقوق األشخاص الذين لدهيم جذام وأن يكونوا قادرين عىل احلصول عىل الدعم املحيل واخلدمات 

املحلية لتحسي نوعية حياهتم وضامن أن يتمكنوا من املشاركة كأعضاء متساوين مع اآلخرين يف املجتمع. 

دور التأهيل املجتمعي 
إن دور التأهيل املجتمعي هو )أ( إدماج من لدهيم جذام يف أنشطته، و)ب( تشجيع البامج واخلدمات املعنية باجلذام 

إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطتها.

النتائج املرجوة
تلبية احلاجات التأهيلية للمتأثرين باجلذام من خالل برامج التأهيل املجتمعي و/أو خدمات اإلحالة ذات الصلة.	•
تقديم مراكز وبرامج التأهيل اخلاصة باجلذام خلدماهتا إىل ذوي إعاقة آخرين، بمن فيهم أولئك املشرتكي يف برامج 	•

التأهيل املجتمعي.
احلد من الوصم والتمييز جتاه األشخاص املتأثرين باجلذام وأفراد أرسهم يف املجتمعات.	•
زيادة مهارات ومعرفة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة ليتمكنوا من معاجلة املشاكل والقضايا املرتبطة باجلذام.	•

املفاهيم الرئيسية

فهم اجلذام

ما هو اجلذام؟

اجلذام هو مرض تسّببه جرثومة املتفّطرة اجلذامية Mycobacterium leprae، التي تصيب بشكٍل رئييس اجللد 
واألعصاب. عادة ما يسمى اجلذام داء هانسن، عىل اسم الشخص الذي اكتشف اجلرثومة. يمكن للجذام أن يصيب 
كال اجلنسي ومجيع األعامر. يتقدم املرض بشكٍل بطيء، ولذا يمكن أن متّر عدة سنوات قبل أن تظهر أي عالمات 
وأعراض ملحوظة. إحدى العالمات الشائعة للجذام هي »اللطخات اجللدية«، وهي ذات لون شاحب أو أمحر أو 
نحايس. قد تكون هذه املناطق من اجللد مسطحة أو مرتفعة وينعدم فيها الشعور )اإلحساس(. قد تظهر يف أي مكان 

عىل اجلسم؛ وهي ال تسّبب احلّكة وال تؤمل عادة )6(.

خرافات شائعة حول اجلذام

رغم أن الوعي واملعرفة املتعلقة باجلذام قد حتّسنا مع الوقت، إال أنه ال يزال هناك بعض اخلرافات الشائعة. وتشمل 
هذه ما ييل.
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اجلذام غري قابل للشفاء. هذا خطأ، إذ يمكن للعالج متعّدد األدوية أن تشفي اجلذام. فخالل السنوات العرشين 	•
املاضية، تّم شفاء أكثر من 14 مليون شخص )1(. توّفر منظمة الصحة العاملية العالج متعدد األدوية ألي بلد 

حيتاجها كجزء من جهود املنظمة املستمرة للقضاء عىل اجلذام. والعالج متوفر جمانًا يف املراكز الصحية )6(.
اجلذام معٍد بشكٍل كبري. هذا خطأ؛ ففي حي أن اجلذام يمكن نقله إىل أشخاص آخرين )عب الرذاذ من األنف 	•

أن  أعدادًا كبرية من اجلراثيم يمكنهم  الذين حيملون  أنه ليس معديًا بشكٍل كبري. فقط األشخاص  والفم (، إال 
ينقلوا املرض إىل اآلخرين؛ لذا، فإن العديد من األشخاص املتأثرين باجلذام ال يعتبون ُمعِدِيي. يقدر أيضًا أن 
%95 من سكان العامل لدهيم مناعة طبيعية ضّد اجلذام، مما جيعل من غري املحتمل نقله هلم. املعاجلة متعّددة األدوية 

فعالة جدًا يف قتل اجلرثومة؛ لذا بمجرد أن يبدأ املرىض باملعاجلة متعّددة األدوية فإهنم ال يعتبون معديي )7(. 

التفاعالت اجلسدية مع املرض

اجلسم  استجابة  من  جزء  هي  التفاعالت  هذه  اجلذام«.  تفاعالت   « باجلذام  املتأثرين  األشخاص  بعض  يواجه  قد 
ــ  نتيجة حساسية  بالتفاعالت  أكثر شبهًا  وهي   .)6( فّعالة  املعاجلة غري  أن  أو  يسوء  املرض  أن  تعني  للجذام، وال 
يستجيب اجلسم لوجود جرثومة اجلذام،  وبفعل ذلك يمكن أن يسّبب الرضر ألنسجته. ونظرًا ألن جرثومة اجلذام 
تستهدف األعصاب، فعادة ما حيدث عطب لألعصاب خالل تفاعالت اجلذام. ويمكن أن يظهر عطب األعصاب 
برسعة كبرية، ولذا فإن الكشف املبكر واإلحالة إىل اخلدمات الصحية املناسبة للحصول عىل املعاجلة رضوري ملنع 
حدوث رضر ال يمكن عالجه. كام أن الكشف واملعاجلة املبكرين لعطب األعصاب يعّدان من التحّديات الكبرية أمام 
برامج مكافحة اجلذام. إن نسبة ما يقارب 30 % من األشخاص املتأثرين باجلذام  معّرضون خلطر حدوث التفاعالت 

وترّضر األعصاب )8(.

العلل املصاحبة للجذام

رضر  عن  ينتج  أن  يمكن   .)9( االعتالالت  من  واسعة  جمموعة  إىل  اجلذام  مع  املرتافق  األعصاب  رضر  يؤّدي  قد 
ينتج عن رضر  املتأثرون باجلذام الشعور يف أيدهيم وأقدامهم. يمكن أن  األعصاب إعاقات حّسية، فمثاًل قد يفقد 
األعصاب أيضًا عطب يف اجلهاز احلركي، مثاًل قد تصبح عضالت أيدي و/أو أقدام و/أو عي املصاب ضعيفة أو 
مشلولة. غالبًا ما يتسبب اجلذام أيضًا بجفاف اجللد بشكٍل كبري بسبب الرضر الذي يصيب األعصاب التي تتحّكم 

بالتعرق. بالنسبة للعديد من األشخاص، هذه اإلعاقات يمكن أن تؤّدي إىل مشاكل ومضاعفات إضافية.

عىل سبيل املثال، األشخاص الذين يفقدون اإلحساس يف أيدهيم وأقدامهم غالبًا ما يؤذون أنفسهم دون أن يالحظوا 
انتقال  إىل  بالرضورة، وقد يؤدي هذا  العالج  يلتمسون  العطب، فهم ال  الناجم عن  باألمل  ذلك. وألهنم ال حيسون 
األيدي واألقدام يف  العضالت وشلل  فقدان األطراف. ويؤدي ضمور  العدوى وتلف األنسجة والعظم واحتامل 
األغلب إىل تيبس يف املفاصل وتشّوهها.  وقد يؤدي ضمور عضالت العي يف النهاية إىل كف البرص، حيث إنه من 
دون أن تطرف العي بانتظام ومن دون إغالقها الكامل يف الليل تصبح العي جافة ويسهل إصابتها )10(. ويمكن 
للجلد اجلاف أن يتشّقق؛ وهذا من شأنه أن خيلق فتحات مناسبة النتقال العدوى التي يمكنها أن تنترش برسعة إىل 

املفاصل والعظام، مما يسّبب ضمور وفقدان إصبع اليد أو إصبع القدم املتأثرة )10(.
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أثر اجلذام

األثر الوظيفي

إن العلل املرافقة للجذام يمكن أن جتعل من الصعب عىل األشخاص القيام باألنشطة اليومية. عىل سبيل املثال، إن 
األشخاص الذين يفقدون الشعور أو القوة يف أيدهيم سيواجهون صعوبة أكب يف أداء املهام البسيطة، مثل إدخال خيط 
 foot يف سم اإلبرة أو اإلمساك بامللعقة؛ واألشخاص غري القادرين عىل رفع أقدامهم )الذين لدهيم »ارختاء القدم 
drop«( سيواجهون صعوبة يف امليش. يقّدر أن حوايل 20-25 %من األشخاص املصابي باجلذام يتعّرضون لإلعاقة 
)9(. لذا فإن الكشف املبكر عن اجلذام واملعاجلة املالئمة مع الفحوصات املنتظمة هي إجراءات أساسية للوقاية من 

اإلعاقات )11(.

األثر االجتامعي

يف الغالب، ليست اإلعاقات البدنية أو حتى القيود الوظيفية هي التي تسبب املشاكل الكبى لألشخاص املتأثرين 
باجلذام. عىل العكس، إهنام الوصم واإلقصاء االجتامعي اللذان هلام األثر األعظم. إن األشخاص الذين يتأثر مظهرهم 
آخرين  عىل  يّتكلون  فهم  ولذا  الزواج،  أو  عمل  عىل  العثور  عىل  قادرين  غري  األحيان  من  كثري  يف  يكونون  باجلذام 
للحصول عىل الدعم املادي والرعاية. الوصم الذايت هو أيضًا شائع - يبدأ األشخاص بلوم أنفسهم عىل مرضهم، 
فيتملكهم شعور بأهنم عديمو اجلدوى ويفقدون تقدير الذات واألمل واهلدف. يف الغالب، حتى األشخاص ممن تّم 

شفاؤهم من اجلذام سيستمرون يف مواجهة التأثريات املستمرة للوصم والتمييز.

الغالب األكثر ضعفًا وحرمانًا  النساء ذوات اإلعاقة هّن يف  أن  الدالئل اإلرشادية يف جزء آخر  وقد وّضحت هذه 
اجلذام  بشأن  واملعرفة  الوعي  يف  العام  النقص  إن  باجلذام.  املتأثرات  للنساء  بالنسبة  أيضًا  صحيح  هذا  املجتمع.  يف 
ضمن املجتمعات، مثاًل فيام إذا كان هذا املرض موروثًا أو معديًا أو يمكن الشفاء منه، له أثر عىل العالقات والزواج  
واألرسة. لقد ُهِجرت الكثريات من النساء من قبل أزواجهن، خاصة إذا ما كّن حديثات الزواج، وبالنسبة للعديد 

من النساء غري املتزوجات يمكن للجذام أن يعيق بشدة فرص زواجهن.

األثر االقتصادي

يمكن أن يكون للجذام أثر اقتصادي كبري عىل األفراد وأرسهم. قد يصبح األشخاص غري قادرين عىل العمل أو قد 
ال يتمّكنون من االستمرار يف العمل، بسبب اإلعاقات املرافقة للجذام. قد خيرس األشخاص أيضًا وظائفهم بسبب 
الوصم املرتبط باجلذام. عىل سبيل املثال، يرتّدد الناس عادة يف رشاء السلع، مثل منتجات الطعام، من الشخص املتأثر 
باجلذام، بسبب اخلوف من التلوث. هناك أيضًا تكاليف مرتبطة باملعاجلة. يف حي أن العالج الدوائي جماين، إال أن 
احلصول عىل الرعاية الصحية يف  البلدان ذات الدخل املنخفض يرتافق يف الغالب مع تكاليف سفر وخسارة األجور. 
أو  املقاويم  أو  الواقية،  أو رشاء األحذية  املستشفى  إىل  أيضًا تكاليف معاجلة إضافية، مثل اإلدخال  قد تكون هناك 
األطراف الصناعية. يمكن أن يمتنع العديد من األشخاص عن احلصول عىل اخلدمات بسبب تلك التكاليف. ويف 

النتيجة، قد تتطّور لدهيم حاالت مرضية ثانوية وقد يزداد  أثر إعاقتهم .
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اإلطار 16

مستعمرات اجلذام
لطاملا كان يف اهلند أكب عدد من السكان املتأثرين باجلذام. يف عام 2005، أجرت منظمة لألشخاص املتأثرين 

باجلذام مسحًا وطنيًا ملستعمرات اجلذام يف اهلند. وكشفت هذه الدراسة أن 700 مستعمرة للجذام ال تزال 
قائمة وما يقارب من 200000 شخص متأثر  باجلذام وأفراد أرسهم يعيشون يف هذه املستعمرات. من هؤالء، 
حوايل 25000 شخص كانوا يكسبون عيشهم عب التسول. والعديد من املستعمرات، مل يكن فيها مراحيض أو 

مصادر ملياه الرشب أو طرقات للسري أو مرافق للتعليم. جتنّبت املجتمعات املحيطة األشخاص الذين يعيشون يف 
هذه املستعمرات، ونتيجة لذلك كانوا يواجهون صعوبة يف الوصول إىل وسائل النقل العامة وغريها من املرافق 

العمومية.

اهلند

مستعمرات اجلذام

حتى عقود قليلة مضت، مل  يكن هناك عالج فّعال للجذام، ولذا فإن األشخاص املتأثرين باملرض عادة ما كان يتم 
عزهلم يف مستعمرات للجذام أو مشايف اجلذام. غالبًا ما كان يتم إنفاذ عملية الفصل هذه بموجب القانون. ومع توفر 
املعاجلة الفّعالة والشفاء، تم إغالق العديد من هذه املستعمرات؛ لكنها ال تزال موجودة يف بعض البلدان. قد يكون 
بعض األشخاص الذين يعيشون يف هذه املستعمرات من املقيمي لفرتات طويلة بدون اتصال بأفراد أرسهم السابقة. 

أّما من لدهيم إعاقات شديدة فقد يكونون معتمدين عىل التسول أو اإلحسان )4(.

من املهم أن تقوم احلكومات واملنظامت غري احلكومية بدعم جهود دمج األشخاص املتأثرين باجلذام ضمن جمتمعاهتم 
املحلية، وتوعيتهم بشأن ما يملكون من حقوق والعمل معهم إلزالة الوصم والتمييز. يمكن للتأهيل املجتمعي أن 
يلعب دورًا أيضًا يف هذه العملية. وعندما ال تكون إعادة التوطي يف املجتمع خيارًا مطروحًا، بسبب كون األشخاص 
ال يريدون مغادرة مستعمرات اجلذام عىل سبيل املثال، يمكن للتأهيل املجتمعي أن يساعدهم يف العيش بانسجام مع 
املجتمعات املحيطة ويف االنفتاح التدرجيي ملستعمراهتم الستيعاب أشخاص آخرين. وهنالك أمثلة من حول العامل 

عن مستعمرات للجذام تطّورت تدرجييًا إىل قرى عادية.
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اإلطار 17

تنمية املجتمع املحيل من خالل الدعم احلكومي
يف أواخر الثامنينيات، تم إغالق مستشفى للجذام يف مانوس، شامل غرب البازيل، وتم إعادة توطي املتأثرين 

باجلذام يف حميط مدينة بحرية أليكسو Lago de Aleixo. يف ذلك الوقت، كانت البنية التحتية يف بحرية 
أليكسو حمدودة، ومل يكن هناك سوى القليل من اخلدمات، فلم يكن هناك مثاًل مياه للرشب وال مدرسة. 

وبدعم من الكنيسة املحلية، اجتمع األشخاص املتأثرون باجلذام وشّكلوا تعاونية ملعاجلة تلك القضايا. أّسسوا 
مصنعًا للطوب ونظامًا لتوزيع املياه. ومع ازدياد املجتمع املحيل قوة، أّسسوا أيضًا مزرعة للدجاج ومطعاًم 

ومدرسة. بدأ املجتمع يف النمو، ومع قيام احلكومة بتأمي البنية التحتية وخدمات إضافية، أتى أشخاص آخرون 
تدرجييًا واستقروا هناك. واليوم فإن بحرية أليكسو هي جزء من املدينة، وال يعرف العديد من األشخاص أهنا 

كانت سابقًا مستوطنة للجذام.

الربازيل 

إدماج خدمات اجلذام  يف أنشطة التأهيل املجتمعي

حتى لو استمر اجلذام يف كونه مرضًا قليل االنتشار، بل إنه قد يكون نادرًا يف العديد من املناطق، فإنه يتعّي احلفاظ 
طويلة  لفرتة   - والتأهيل  اإلعاقات،  ورعاية  والوقاية،  واملعاجلة،  التشخيص،   - باجلذام  املعنية  اخلدمات   عىل 

من القرن 21 )9(.

يف املايض، كانت هذه اخلدمات متخّصصة ومنفصلة، أما اليوم فبات ُينْظر إىل دجمها ضمن النظام الصحي العام عىل 
أنه أكثر االسرتاتيجيات مالءمة )9(. إن هلذا أيضًا أثرًا عىل الطريقة التي يتّم هبا تقديم خدمات التأهيل.

وقد تطور توفري التأهيل لألشخاص املتأثرين باجلذام يف كثري من األحيان بالتوازي مع »التيار العام« خلدمات  التأهيل. 
عىل  سبيل املثال، أنشأت العديد من املنظامت الدولية والوطنية غري احلكومية خدمات للتأهيل )منها ما هو  معني 
بالتأهيل الصحي ومنها ما هو معني بالتأهيل االجتامعي االقتصادي( خصيصًا لألشخاص املتأثرين باجلذام، يف حي 
نجد من جهة أخرى، أن خدمات التأهيل العامة، مثل برامج التأهيل املجتمعي تقوم باستبعاد األشخاص املتأثرين 
باجلذام. ويعتقد أن الوصم املرتبط باجلذام ووجود برامج خاصة باجلذام هي أسباب رئيسية لعدم إدماج األشخاص 

املتأثرين باجلذام يف برامج التأهيل املجتمعي )12(. 

من  أخرى  جمموعات  إىل  باجلذام  املتأثرين  باألشخاص  اخلاّصة  التأهيل  خدمات  تقديم  عىل  التشجيع  حاليًا  جيري 
األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث أن هذه اخلدمات متتلك العديد من املهارات واملوارد التي قد تكون مفيدة بالنسبة 
هلذه املجموعة األوسع. قد تكون هذه اخلدمات بمثابة مراكز متلقية لإلحاالت عظيمة الفائدة بالنسبة لبامج التأهيل 
املجتمعي؛ عىل سبيل املثال، يمكن لبنامج التأهيل املجتمعي أن حييل شخصًا لديه إعاقة جسدية إىل ورشة تقويمية 
عادة ما  يتّم حجزها لألشخاص املتأثرين باجلذام. كام يتّم تشجيع برامج التأهيل املجتمعي أيضًا عىل تقديم خدماهتا 
التأهيل املجتمعي تالئم هذه املجموعة إىل حد  املعروف أن اسرتاتيجية  املتأثرين باجلذام ألنه بات من  لألشخاص 
لألشخاص  بالنسبة  املفضلة  االسرتاتيجية  املجتمعي  التأهيل  يكون  أن  ينبغي  أنه  البعض  اقرتح  مؤخرًا،  كبري)4(. 

املتأثرين باجلذام والذين حيتاجون إىل التأهيل )12(.
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األنشطة املقرتحة

بام أن التأهيل املجتمعي هو االسرتاتيجية التي يمكن تطبيقها عىل مجيع األشخاص الذين لدهيم إعاقة، فإن العديد من 
األنشطة املقرتحة يف هذه الدالئل اإلرشادية تنطبق ايضًا عىل األشخاص املتأثرين باجلذام. لذا نقرتح أن تتم قراءة هذا 
القسم  بجانب املكّونات الرئيسية األخرى ملصفوفة التأهيل املجتمعي - الصحة، والتعليم، وكسب العيش، واملكون 
االجتامعي، والتمكي. باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض املنشورات مثل الدليل التقني حول التأهيل املجتمعي واجلذام 
تفصيلية  مراجعة  تقدم  اجلذام،  مكافحة  جلمعيات  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادر 

لألنشطة املقرتحة ملدراء برامج التأهيل املجتمعي والعاملي فيها )4(.

إدماج األشخاص املتأثرين باجلذام يف برامج التأهيل املجتمعي 

إن حلول املشاكل التي يواجهها األشخاص املتأثرون باجلذام جيب دراستها من منظور تنموي )2(. لذا يتعي عىل 
برامج التأهيل املجتمعي العمل عب مجيع القطاعات لضامن مَتَّكن األشخاص املتأثرين باجلذام من الوصول إىل برامج 
وأنشطة التنمية العامة. وبام ان النساء اللوايت لدهين إعاقات مرتبطة باجلذام هن أكثر عرضًة لإلقصاء والفقر، فيتعّي 
عىل برامج التأهيل املجتمعي أن حترص عىل ضامن امتالكهن لفرصة املشاركة واالستفادة من أنشطة التأهيل املجتمعي.

الصحة

إن األشخاص الذين لدهيم إعاقات مرتبطة باجلذام سوف حيتاجون إىل تدخالت صحية وذلك 1( للمحافظة عىل 
وظيفة العصب، 2( للمحافظة عىل حركة املفصل، 3( للمحافظة عىل البرص،  4( تعلم تدّبر الشؤون الذاتية/الرعاية 
الذاتية، 5( احلصول عىل األحذية الواقية، 6( احلصول عىل األدوات املعينة. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تدعم 

التدخالت املناسبة املتعلقة بالصحة من خالل:

التأكد من أن األشخاص املتأثرين باجلذام وأفراد أرسهم عىل دراية باخلدمات الصحية املتوفرة يف جمتمعاهتم وأهنم 	•
قادرون عىل احلصول عليها؛

حتفيز األشخاص ممن وصف هلم العالج متعّدد األدوية عىل تناول أدويتهم بانتظام إىل أن يستكمل العالج، والتأكد 	•
من أن األشخاص املتأثرين باجلذام يملكون معلومات حول تفاعالت اجلذام ليكونوا قادرين عىل متييزها وطلب 

املعاجلة فورًا؛
دعم تأسيس مجاعات للمساعدة الذاتية حيث يتمكن معها املتأثرون باجلذام من االجتامع بانتظام لتبادل التجارب 	•

وتعلم أنشطة تدّبر الشؤون الذاتية/الرعاية الذاتية للوقاية من حدوث االعتالالت وتدبري االعتالالت املوجودة 
)انظر املكون الصحي: الوقاية(؛

أيدهيم 	• محاية  بشأن  اإلحساس  يفقدون  الذين  لألشخاص  النصيحة  تقديم 
وأقدامهم وأعينهم، مثاًل استخدام قفازات من القامش عند محل أشياء ساخنة 
املجتمع  يف  التدريب  دليل  مثل  الكتيبات،  بعض  إن  مثاًل.  الطبخ  كأواين 
بشأن  التفصيلية  املعلومات  املزيد من  توفر  اإلعاقة )13(،  لألشخاص ذوي 

منع اإلصابات والتشوهات لدى األشخاص الفاقدين لإلحساس؛
املعينة عند احلاجة هلا، مثل األحذية اخلاصة، 	• تسهيل احلصول عىل األدوات 

وضامن إصالحها وصيانتها )انظر املكون الصحي: األدوات املعينة(.
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اإلطار 18

احرتام الذات والكرامة من خالل مجاعات املساعدة الذاتية
ألريت ALERT هي منشأة طبية تقع عىل حافة مدينة أديس أبابا يف إثيوبيا، وهي متخّصصة يف اجلذام. يف عام 

1995، أعرب طاقم ألريت عن قلقه إزاء تزايد عدد األشخاص الذين يستمرون يف االعتامد عىل مستشفى ألريت 
والعيادات امليدانية لتدّبر اجلروح )مثل قرحات القدم(، رغم تلقيهم للتثقيف الصحي طيلة عدة سنوات. إن هذا 

األمر قد شكل ضغطًا متزايدًا عىل املستشفى، حيث أن موارده املالية كانت حمدودة بالنسبة لتكلفة املستلزمات 
الطبية املستخدمة لتيسري التئام اجلروح. واستجابة هلذه املشكلة، أنشأت ألريت مجاعات للرعاية الذاتية لتشجيع 

الناس عىل حتّمل مسؤولية تدبري ومراقبة جروحهم. بحلول عام 1999، كان قد تم تأسيس 72 مجاعة وتم 
تسجيل عدد من املحصالت اإلجيابية، فمثاًل تناقص عدد اجلروح، وأفاد أعضاء اجلامعة عن حصول حتّسن يف 

احرتام الذات لدهيم وتعّزز الشعور بالكرامة وتزايد املشاركة يف املجتمع )14(.

إثيوبيا 

التعليم

قد حيصل اجلذام لدى األطفال بشكٍل مبارش، أو قد يعانون بسبب كون آبائهم أو أقارهبم متأثرين باجلذام. كنتيجة 
لذلك، قد حيرمون من الدخول إىل املدرسة، أو جيبون عىل االنقطاع عن الدراسة، أو يعزلون عن األصدقاء السابقي، 
أو يتم إخفاؤهم عىل يد أرسهم، أو يطلب منهم العمل وجني الدخل )4(. هناك عّدة طرق يمكن من خالهلا لبامج 
التأهيل املجتمعي أن تضمن كون األطفال )والبالغي أيضًا( قادرين عىل احلصول عىل فرص التعليم يف جمتمعاهتم. 
مثاًل يمكن للعاملي يف التأهيل املجتمعي أن يلتقوا بمعلمي املدارس والوالدين لرفع مستوى الوعي بشأن اجلذام 
بغية تغيري املواقف املتبناة جتاه الطلبة املتأثرين باجلذام. للحصول عىل قائمة مفصلة باألنشطة، انظر املكون التعليمي.

كسب العيش

غالبًا ما يكون املتأثرون باجلذام فقراء جدًا؛ كام أن مشاكل إضافية مثل الوصم والتمييز واإلعاقة املرتبطة باجلذام غالبًا 
ما حتّد من فرص العمل، مما يزيد من فقرهم. ويمكن للتدريب عىل املهارات والعمل الالئق أن يوفرا نقطة دخول  
املرافقة بشكل شائع لإلعاقة. عندما  العزل واالتكال والفقر  آلية لكرس حلقة  املجتمع، و يعدان  قوية لالندماج يف 
يكون ذوو اإلعاقة قادرين عىل القيام بمسامهات مالية يف أرسهم، فإهنم يفيدون عادة بازدياد مشاركتهم يف األنشطة 
العائلية مثل صنع القرار )15(. وتوجد عّدة طرق يمكن من خالهلا لبامج التأهيل املجتمعي أن تدعم األشخاص 
يف كسب الرزق، فمثاًل قد يتعّي عىل هذه البامج العمل كوسيط وتقديم املعلومات ألصحاب العمل املحتملي ممّن 
قد يتخوفون من توظيف أشخاص متأثرين باجلذام. للحصول عىل قائمة مفصلة باألنشطة، ارجع إىل مكون كسب 

العيش.
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اإلطار 19

تسخري اإلمكانات إلهناء الوصم والفقر
إن اجلمعية الوطنية اإلثيوبية لألشخاص املتأثرين باجلذام )ENAPAL( ملتزمة بتحسي معيشة أعضائها 

لتمكينهم من إعادة كسب الكرامة وتقدير الذات. حاليًا، تضم اجلمعية 20000 عضو موّزعي عىل 54 مجعية 
حملية يف األقاليم األثيوبية السبعة. نفذت اجلمعية أنشطة للتوعية واملنارصة ومشاريع لكسب العيش بالرشاكة 

مع مؤسسات وطنية ودولية. يوضح مرشوع كسب العيش أن األشخاص  املتأثرين باجلذام لدهيم اإلمكانية ألن 
يكونوا منتجي كغريهم من املواطني. تستخدم اجلمعية صناديق القروض الدوارة التي متنح  لألعضاء لتمكينهم 

من االنخراط يف األنشطة املدرة للدخل. وتقّدم أيضًا فرص التعليم ألطفال األعضاء، فتمّكن بجهودها هذه 
األرس من كرس حلقة الوصم والفقر. وللغاية ذاهتا، تنّظم اجلمعية مجاعات املساعدة الذاتية للنساء املتأثرات 

باجلذام. وقد أثبتت هذه االسرتاتيجيات نجاحها.

إثيوبيا

املكوّن االجتامعي

إن الوصم والتمييز واملفاهيم املغلوطة حول اجلذام تؤدي يف كثري من األحيان إىل جعل األشخاص غري قادرين عىل 
احلصول عىل اخلدمات العامة واملشاركة يف حياة جمتمعاهتم. ويمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي أن يلعبوا دورًا مهاًم 

جدًا يف احلد من مواقف وممارسات الوصم بالعار يف املجتمع عب:

لنرش 	• الدينية،  واهليئات  واملعلمي  املجتمع  قادة  مثل  اآلخرين،  مع  العمل 
رسائل إجيابية حول اجلذام؛

اإلعداد حلمالت توعية عامة بشأن اجلذام أو املشاركة يف مثل هذه احلمالت 	•
-قد تشتمل هذه احلملة عىل أنشطة الدراما أو املعارض أو توزيع املنشورات، 
ويمكن إجراؤها يف خمتلف األماكن، مثل األسواق املحلية وأماكن االجتامع 

العامة واملراكز الصحية واملدارس؛
حيث 	• الثقافية،  البامج  أو  الرياضية  األنشطة  مثل  مشرتكة،  أنشطة  إعداد 

ذوي  غري  واألشخاص  اإلعاقة  وذوي  باجلذام  املتأثرين  لألشخاص  يمكن 
بقدرة  بأكمله  املجتمع  اقناع  يلتقوا معًا - سوف يساعد هذا يف  أن  اإلعاقة، 

األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املشاركة كأعضاء متساوين يف املجتمع، وبحقهم يف القيام بذلك.

التمكني

من الرضوري أن يكون األشخاص املتأثرون باجلذام عىل دراية بحقوقهم وكيفية الدفاع عن أنفسهم لكي يستطيعوا 
نظم  العامل،  وحول  ذلك،  لتحقيق  فّعالة  طريقة  يكون  أن  الذايت  للتنظيم  يمكن  واملوارد.  اخلدمات  عىل  احلصول 
دمج  إعادة  حركة  نذكر  ذلك  عىل  األمثلة  من  حملية.  ومجعيات  مجاعات  يف  أنفسهم  باجلذام  املتأثرون  األشخاص 
األشخاص الذين لدهيم داء هانسن يف البازيل، ومجعية إعادة دمج األشخاص املتأثرين باجلذام يف أنغوال، واملنتدى 
الوطني يف اهلند. بعض هذه اجلامعات قد »احتد« )انضموا معًا(  يف كيانات أكب كاجلمعية الدولية للدمج والكرامة 
هذه  دأبت  اإلعاقة.  لذوي  حملية  منظامت  إىل  انضم  قد  أيضًا  األشخاص  بعض   .)IDEA( االقتصادية  والنهضة 
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قبيل  من  مواضيع  تتناول  أخرى  واجتامعات  التمكي،  عن  عمل  ورشات  تنظيم  يف  بنشاط  العمل  عىل  اجلمعيات 
املتأثرين  األشخاص  تدعم  أن  املجتمعي  التأهيل  برامج  بمقدور   .)16( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 
التمكي:  مكون  )انظر  املحلية  مناطقها  يف  اإلعاقة  ذوي  ومنظامت  الذاتية،  املساعدة  مجاعات  إىل  للوصول  باجلذام 

مجاعات املساعدة الذاتية، ومنظامت ذوي اإلعاقة(. 

تشجيع الربامج املعنية باجلذام لتصبح داجمة

ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تشّجع برامج تأهيل املتأثرين باجلذام عىل جعل خدماهتا متاحة لألشخاص 
إذ يمكن أن يساعد يف احلّد من الوصم  الفوائد؛  بالكثري من  اآلخرين من ذوي اإلعاقة. يمكن هلذا األمر أن يعود 
املرافق للجذام، ويسّهل دمج خدمات اجلذام داخل القطاعات العامة، ويضمن أن يتمكن املزيد من األشخاص من 
ينبغي  فإنه  املتخّصصة،  برامج وخدمات اجلذام  فيها فقط  تتواجد  التي  املناطق  القائمة. يف  االستفادة من اخلدمات 
تشجيعها عىل إدخال اسرتاتيجية التأهيل املجتمعي كطريقة لفتح خدماهتا لألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى )4(. 
عند التواصل مع هذه الشبكات، من الرضوري تبادل املعلومات، واحلّد من ازدواجية اخلدمات، وتبّي طرق جديدة 

لالستجابة الحتياجات التأهيل. 

بناء القدرات

ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن ترّكز بشكل خاص عىل بناء قدرات مجيع األطراف املعنية لتمكينهم من التحّرك 
جتاه مقاربة التأهيل املجتمعي الشامل للجميع )17(. ويمكن أن تضّم األطراف املعنية موظفي التأهيل املجتمعي، 
وموظفي من البامج واخلدمات املعنية باجلذام، واألشخاص املتأثرين باجلذام، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد 

األرسة، ومنظامت ذوي اإلعاقة. تشمل األنشطة املقرتحة ما ييل.

باجلذام يف 	• املتأثرين  إدماج األشخاص  لتمكينهم من  املجتمعي  التأهيل  التدريب ملوظفي  التدريب/إعادة  توفري 
برامج التأهيل املجتمعي - احرصوا عىل إرشاك األشخاص ذوي اخلبة مع مرض اجلذام يف برامج التدريب هذه.

•	 - املجتمعي  التأهيل  اسرتاتيجية  حول  ملوظفيها  التدريب  تقديم  عىل  باجلذام  املعنية  واخلدمات  البامج  تشجيع 
احرصوا عىل مشاركة موظفي التأهيل املجتمعي يف دورات التدريب هذه.

رفع مستوى الوعي باجلذام بي األشخاص ذوي اإلعاقة املشرتكي حاليًا يف برامج التأهيل املجتمعي -تأكدوا من 	•
كوهنم متقبلي لفكرة انضامم األشخاص املتأثرين باجلذام إىل برامج التأهيل املجتمعي.

حالتهم 	• تدبري  ملسؤولية  حتّملهم  لضامن  أرسهم  وأفراد  باجلذام  املتأثرين  األشخاص  وتدريب  تثقيف  تيسري 
واإلعاقات املرافقة.

تشجيع منظامت ذوي اإلعاقة املحلية عىل التعّرف عىل اجلذام، وقبول األشخاص  املتأثرين باجلذام كأعضاء هلم 	•
حقوق وفرص متساوية .
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اإلطار 20

قبول األشخاص املتأثرين باجلذام
يف مدينة نياال يف السودان، مل تكن مجعية ذوي اإلعاقة تضّم األشخاص املتأثرين باجلذام. نظّمت جمموعة من 

العاملي يف بعثة اجلذام دورات تدريبية ألعضاء اجلمعية لتثقيفهم بشأن اجلذام، مثاًل التوضيح أن األشخاص مل 
تعد حاالهتم معدية عند تلقيهم العالج املتعدد األدوية. ويف أعقاب التدريب، قّررت مجعية ذوي اإلعاقة البدء 

بتقديم العالج املتعدّد األدوية باإلضافة إىل جمموعة متنوعة واسعة من خدماهتا القائمة، وقبول األشخاص 
املتأثرين باجلذام كأعضاء فيها.

السودان

املراجع
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BOX 20 

In Nyala, Sudan, the Society for the Disabled did not include people affected by leprosy. 
Staff from the Leprosy Mission organized training sessions for members of the Society to 
educate them about leprosy, e.g. explaining that people are no longer infectious when 
they are receiving MDT. Following the training, the Society for the Disabled decided to 
start providing MDT in addition to its already wide variety of services and to accept people 
affected by leprosy as members.

Accepting people affected by leprosy

Sudan
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التأهيل املجتمعي واألزمات اإلنسانية

املقدمة

الوضع اإلنساين هو ظرف تسّبب فيه حدث ما )مثل نزاع مسلح، كارثة طبيعية، وباء، جماعة( أو سلسلة من األحداث، 
بتهديد خطري للصحة والسالمة واألمن والرفاه للمجتمع أو ملجموعة كبرية أخرى من األشخاص. وتكون قدرة 

املجتمع عىل جماهبة احلدث منهكة، ومتس احلاجة هنا إىل املساعدات اخلارجية )1(.

يمكن أن يكون لألزمات اإلنسانية أثر إنساين هائل من خالل التسبب باألذى وفقدان احلياة وتناقص القدرة عىل تلبية 
االحتياجات األساسية، مثل الغذاء واملاء واملأوى والرصف الصحي. كام أن هلذه األزمات أيضًا أثرًا اقتصاديًا من 
خالل التسّبب بالرضر للبنية التحتية واملحاصيل واملساكن، وبتزايد البطالة )2(. وتتصل األزمات اإلنسانية بمجال 
اإلعاقة وبالتأهيل املجتمعي ألنه يمكنها التأثري بشكٍل غري متناسب عىل األشخاص الذين هم أصاًل ذوو إعاقة، كام 

أهنا ختلق أيضًا جياًل جديدًا من األشخاص ذوي اإلعاقة ممّن سيحتاجون الدعم واملساعدة )3(.

حدثت تغريات عديدة يف القطاع اإلنساين خالل السنوات القليلة املاضية لضامن أن يكون العمل اإلنساين واالستجابة 
اإلنسانية أكثر فعالية وكفاءة. ويسلط هذا القسم من الكتّيب التكمييل الضوء عىل هذه التغريات، ويستكشف دور 
برامج التأهيل املجتمعي يف األزمات اإلنسانية ويقّدم مقرتحات بشأن كيفية ضامن إدماج ومشاركة األشخاص ذوي 

اإلعاقة وأفراد أرسهم يف العمل اإلنساين.
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اإلطار 21

اإلتاحة/الوصول للجميع
انطلقت محلة »اإلتاحة/الوصول للجميع« فورًا بعد التسونامي الذي دّمر أجزاء كبرية من املناطق الساحلية 

يف رسي النكا  يف 26 كانون األول/ديسمب 2004. تّم إطالق هذه احلملة من قبل اجلبهة املشرتكة ملنظامت 
ذوي اإلعاقة )جمموعة وطنية شاملة تنضوي حتت مظلتها ثامين عرشة منظمة حملية لذوي اإلعاقة(، ومجعية 

إصابات العمود الفقري، ومنظمة موتيفاشن Motivation، ومجعية  يس يب إم، ومجعية  جون غرومز، ومنظمة 
هانديكاب إنرتناشونال، ووزارة الصحة )وحدة الشباب واملسني واملعاقي واملرشدين(.

كانت الغاية من احلملة هي تعزيز إدماج كافة األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم يف جهود التسونامي عىل 
صعيد أعامل اإلغاثة وإعادة اإلعامر والتأهيل يف رسي النكا. وعىل وجه اخلصوص، ركزت احلملة عىل إعادة بناء 

رسي النكا بشكل يمّكن اجلميع من االستفادة من كافة مرافقها - من خالل ضامن أن تكون مجيع املباين العامة، 
ووسائل النقل، وأماكن العمل، واخلدمات، والبنية التحتية ميرسة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومل يكن 

الوصول أمرًا سهاًل عىل اإلطالق عندما خيتص املوضوع بذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف رسي النكا حتى قبل 
التسونامي؛ لكن عملية إعادة اإلعامر املكثفة التي كانت رضورية بعد الكارثة  كانت فرصة جيدة لضامن أخذ 

احتياجاهتم باحلسبان ومعاجلتها.

بدأت اللجنة املسؤولة عن محلة »اإلتاحة/الوصول للجميع« بعقد االجتامعات بعد أسبوعي من التسونامي، 
داعية األشخاص املسؤولي عن التأهيل وإعادة اإلعامر، بام يف ذلك اهليئات احلكومية واملنظامت غري احلكومية 

الدولية والرسيالنكية والقطاع العام، للحضور. كان اهلدف من هذه االجتامعات جعل اجلميع عىل دراية بحاجة 
ذوي اإلعاقة للوصول إىل املرافق واخلدمات )بام فيها احلاجة إىل عمليات توزيع ومالجئ مؤقتة، يسهل الوصول 

إليها واالستفادة منها( ولتقديم املشورة التقنية واملوارد والدعم.

كنتيجة حلملة »اإلتاحة/الوصول للجميع«، كانت هناك رغبة كبرية بي املنظامت املشرتكة يف أعامل إعادة اإلعامر 
والتأهيل لالعرتاف بقضايا اإلعاقة ومعاجلتها. وضعت لوائح ترشيعية بشأن إمكانية الوصول - عند إعامر مجيع 
املباين اجلديدة جيب مراعاة املسائل املتصلة بإمكانية الوصول، كام جيب خالل فرتة زمنية حمددة جعل مجيع املباين 

 غري يسرية الوصول مباين يمكن الوصول إليها. وتواصل محلة الوصول إىل اجلميع أنشطتها يف 
رسي النكا وتركز اآلن عىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف السياق األوسع، من خالل تعزيز حقوقهم وتعزيز 

فرصهم املتساوية مع اآلخرين يف التعليم والعمل.

مقتبس من )4(

رسي النكا
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اهلدف
أن يتم إرشاك وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم يف العمل اإلنساين بام فيه التأهب واالستجابة للطوارئ 

وأنشطة التعايف.

دور التأهيل املجتمعي
لالستعداد  واملجتمعات  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مساعدة  )أ(  يف  املجتمعي  التأهيل  دور  يكمن 
لألزمات اإلنسانية املحتملة؛ و)ب( ضامن أن تكون االستجابة اإلنسانية والتعايف شاملة لذوي اإلعاقة؛ و)ج( ربط 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم باخلدمات واملساعدة املقدمة من خالل القنوات اإلنسانية.

النتائج املرجوة
األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم مهيَّأون لالستجابة أثناء األزمات اإلنسانية.	•
التعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم وتلبية احتياجاهتم خالل االستجابة اإلنسانية.	•
إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف ختطيط وتنفيذ البامج اإلنسانية وبرامج عملية التعايف.	•
البنية التحتية التي يعاد بناؤها بعد األزمة اإلنسانية مُمِْكنة الوصول من الناحية املادية بالنسبة لذوي اإلعاقة ومتاحة 	•

لالستخدام من قبلهم.
الدعم واخلدمات التي يعاد تأسيسيها أو يتم تطويرها يف أعقاب األزمة ميرّسة ومستجيبة الحتياجات األشخاص 	•

ذوي اإلعاقة.

املفاهيم الرئيسية

اإلعاقة واألزمات اإلنسانية

إن األشخاص ذوي اإلعاقة هم إحدى املجموعات التي تكون يف أكثر األحيان معّرضة للخطر يف األزمات اإلنسانية 
)5(. فيام ييل نورد قائمة ببعض العوامل التي قد جتعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة.

املساعدة  تقديم  يف  املنخرطة  واهليئات  املجتمعات  قبل  من  املالئمة  غري  واملامرسات  السياسات  إن   - اإلقصاء 
والتدخالت اإلنسانية قد تؤّدي إىل إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة )7،6(.

والنصيحة  وشيكة،  أحداث  بشأن  الصادرة  والتحذيرات  واألخطار،  املخاطر  حول  املعلومات  إن   - الوعي  نقص 
حول اإلجراء الذي جيب اختاذه أثناء وبعد األزمة ال يتم يف الغالب عرضها بأشكال يمكن تلقيها من قبل األشخاص 
ذوي اإلعاقة. لذا قد يكون من الصعب عليهم أن يروا اإلشارات التحذيرية، ويفهموا ويتبعوا التعليامت بشأن ما 

جيب فعله، وإىل أين يمكنهم الذهاب وإىل من يلجأون للمساعدة )7(.
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انقطاع شبكات الدعم االجتامعي - إن الشبكات االجتامعية هاّمة بشكٍل خاص بالنسبة لذوي اإلعاقة، الذين يعتمدون 
دومًا عىل أفراد األرسة واألصدقاء واجلريان للمساعدة والدعم )انظر املكّون االجتامعي: املساعدة الشخصية(. تتأثر 
هذه الشبكات يف كثري من األحيان أثناء حالة األزمة، فمثاًل قد ينفصل ذوو اإلعاقة عن مقدمي الرعاية أو قد يصاب 

مقدم الرعاية أو يقتل.

أو خيلق عوائق  القائمة  العوائق  يفاقم من  مما   األزمات،  املادية يف حاالت  البيئات  تتبّدل  ما  املادية - غالبًا  العوائق 
جديدة بالنسبة لذوي اإلعاقة. وقد خيرس العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة أيضًا أدواهتم املعينة، مثل األطراف 
يف  أكب  صعوبة  اإلعاقة  ذوو  يواجه  لذلك  كنتيجة   .)4( والنظارات  السمعية،  واملعينات  والعكازات،  الصناعية، 
الغذاء واملاء واملأوى  طلب املساعدة والدعم يف حاالت األزمات، مثاًل قد يكونون غري قادرين عىل احلصول عىل 

واملراحيض وخدمات الرعاية الصحية )4(.

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين

عىل الرغم من أن البّينات تظهر شدة تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة بام ال يتناسب مع حجم تلك األزمات، فإهنم يف 
الغالب يستبعدون من األنشطة اإلنسانية )9،8(. لذا ينبغي تناول قضايا اإلعاقة يف كل جهود العمل اإلنساين كام هو 

موضح يف املادة 11 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الدويل  الدويل والقانون  القانون اإلنساين  فيه  الدويل، بام  القانون  الدول األطراف، وفقًا اللتزاماهتا بمقتىض  »تتعهد 
حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري الالزمة لضامن محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت 

تتسم باخلطورة، بام يف ذلك حاالت النزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية« )10(. 

إن مشاركة السكان املترّضرين تشّكل جانبًا مهاّمًّ يف األزمات اإلنسانية )5(. من املهم أال يتّم إرشاك األشخاص ذوي 
هذا   اإلنسانية.  واالستجابة  العمل  يف  إدماجهم كرشكاء  يتعّي  بل  فقط،  كمستفيدين  هلم  املمثلة  واملنظامت  اإلعاقة 

يعني إرشاكهم يف تقدير وتصميم برامج املساعدة وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

هنج املجموعات

منذ عام 2005، كانت هناك جهود لتحسي فعالية االستجابة اإلنسانية الدولية لألزمات. كان اهلدف العام هو ضامن 
أن تصل اإلغاثة واحلامية الشاملتان املرتكزتان إىل االحتياجات إىل عدد أكب من األشخاص بطريقة أكثر فعالية ويف 

الوقت املناسب. إن أحد التغريات الكبرية يف االستجابة اإلنسانية هو تطوير وتنفيذ هنج املجموعات.

الطارئ( وبينها  التعليم، اإليواء  التنسيق داخل قطاعات املساعدة اإلنسانية )مثاًل الصحة،  يقّوي هنج املجموعات 
عب حتديد أدوارها ومسؤولياهتا بوضوح خالل األزمات. وهيدف هذا النهج إىل جعل املجتمع اإلنساين الدويل أكثر 
والسلطات  للحكومات  أفضل  رشيكًا  يكون  أن  يمكنه  بحيث  املساءلة،  وقابلية  املهنية  من  أعىل  قدر  وعىل  تنظياًم، 

املحلية واملجتمع املدين املحيل.

توجد 11 جمموعة عىل املستوى العاملي )انظر اجلدول 1(. وكل جمموعة تقودها إحدى الوكاالت، مثاًل املجموعة 
العاملية للصحة تقودها منظمة الصحة العاملية )WHO(، بحيث تكون مسؤولة عن وضع املعايري والسياسات، وبناء 
قدرات االستجابة، وتقديم الدعم التشغييل. وداخل كل جمموعة، يوجد عدد من اهليئات واملنظامت التي ينبغي أن 
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تعمل معًا لضامن االستجابة املنسقة خالل األزمات اإلنسانية. مثاًل تتكّون املجموعة العاملية للصحة من ما يزيد عىل 
30 هيئة ومنظمة، نذكر منها عىل سبيل املثال صندوق األمم املتحدة للطفولة- اليونيسف، واالحتاد الدويل جلمعيات 

الصليب واهلالل األمحر واملنظمة الدولية لإلعاقة.

من  لكن  املجموعات؛  كل  أو  بعض  تفعيل  يتم  أن  املمكن  من  إنسانية،  أزمة  حتدث  عندما  القطري،  املستوى  عىل 
وكاالت  وتقودها  قطاعات  املجموعات  تسمى  أن  يمكن  مثاًل،  خمتلفة.  بأسامء  تسمى  قد  أهنا  نعلم  أن  الرضوري 
خمتلفة. كام إن العضوية عىل املستوى القطري تكون مفتوحة جلميع األطراف املعنية التي تدعم أو تقدم اخلدمات يف 
التنسيق  املناطق املترضرة، بام فيها اجلهات املانحة. وتكون املجموعات، عىل املستوى القطري، مسؤولة عن ضامن 

الفعال والشامل للجميع للتمكي من: 

تقدير االحتياجات وحتليلها	•
التأهب حلاالت الطوارئ	•
التخطيط وإعداد االسرتاتيجيات	•
تطبيق املعايري	•
الرصد واإلبالغ	•
املنارصة وحشد املوارد	•
التدريب وبناء القدرات	•

إن هنج املجموعات ذو صلة ببامج التأهيل املجتمعي التي تعمل يف املناطق التي تتعّرض لألزمات اإلنسانية. يرّكز 
التأهيل املجتمعي عىل العديد من قطاعات التنمية املختلفة، أي قطاعات الصحة، والتعليم، وكسب العيش والقطاع 
االجتامعي، لضامن أن تكون هذه القطاعات داجمة ويمكن الوصول إليها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد 
أرسهم. وال خيتلف دور برامج التأهيل املجتمعي أثناء األزمات اإلنسانية عن دورها يف األحوال العادية. ومع ذلك 
يتعّي عىل برامج التأهيل املجتمعي بدالً من العمل منفردة أن تركز عىل العمل جنبًا إىل جنب مع كل املجموعات/
ذوي  األشخاص  احتياجات  تلبية  لضامن  املجتمعي  و/أو  الوطني/اإلقليمي  املستوى  عىل  اإلنسانية  القطاعات 
اإلعاقة وأفراد أرسهم. يوفر هنج املجموعات أيضًا الفرص لبامج التأهيل املجتمعي للحصول عىل موارد إضافية 
)مثل املوارد املالية والتقنية( لألنشطة التي ترغب يف القيام هبا عند حدوث األزمات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة.
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االنتقال  من األزمة إىل التنمية

ذوي  األشخاص  بعض  جيد  قد  لذلك  وكنتيجة  اخلارجية،  املنظامت  من  فيض  عادة  يوجد  اإلنسانية،  األزمات  يف 
باتوا يتلقون خدمات أفضل من السابق )7(. ومتثل اإلعاقة قضية تنموية طويلة املدى، لذا  اإلعاقة أهنم يف الواقع 
فمن الرضوري أن تعمل املنظامت اخلارجية باملشاركة مع املجتمعات املحلية لضامن وجود القدرة عىل العمل املستمر 
والتنمية املستدامة بعد مغادرة هذه املنظامت. إن لبامج التأهيل املجتمعي دورًا هامًا لتلعبه بصفتها اسرتاتيجية للتنمية 

املجتمعية الداجمة.

املنظمة )املنظامت( املعنية املجموعات/املجال
املجاالت التقنية

)WHO( منظمة الصحة العاملية جمموعة الصحة
صندوق األمم املتحدة للطفولة- اليونيسف 

)UNICEF(
جمموعة التغذية

اليونيسيف )WASH( جمموعة املياه والرصف الصحي والنظافة

مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشئون 
الالجئي )UNHCR( يف حاالت النزاع، 

واالحتاد الدويل للصليب واهلالل األمحر 
)IFRC( يف حاالت الكوارث

جمموعة اإليواء الطارئ واملواد غري الغذائية

اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة جمموعة التعليم
)FAO( منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة جمموعة الزراعة

املجاالت املشرتكة
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشئون 

الالجئي )UNHCR(واملنظمة  الدولية للهجرة 
)IOM(

جمموعة تنسيق وإدارة املخيامت

مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشئون 
الالجئي

جمموعة احلامية

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلنامئي جمموعة اإلنعاش املبكر

جماالت اخلدمة  املشرتكة
)WFP( برنامج األغذية العاملي جمموعة اخلدمات اللوجستية

 )OCHA( مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية
واليونيسف وبرنامج األغذية العاملي

جمموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت 
الطوارئ

اجلدول  1: املجموعات اإلنسانية العاملية
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األنشطة املقرتحة

يسبق   إجراؤها يف وقت  يتم  التي  والتدابري  )األنشطة  التأهب  ثالثة جماالت واسعة:  التالية حول  األنشطة  تتمحور 
األزمة املحتملة هبدف تقليل أثرها(، واالستجابة للطوارئ )تقديم املساعدة لتحقيق احلفاظ عىل احلياة واحتياجات 

البقاء األساسية( والتعايف )استعادة أو حتسي ظروف العيش التي كانت قائمة قبل األزمة(.

إعداد األشخاص ذوي اإلعاقة لألزمات املحتملة

توجد العديد من األنشطة التي يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تقوم هبا لضامن أن يكون ذوو اإلعاقة وأرسهم 
وجمتمعاهتم مستعدين لألزمة املحتملة، كالكارثة الطبيعية مثاًل. تشمل هذه ما ييل:

رفع مستوى الوعي يف املجتمع بشأن أمهية إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطة التأهب، مثل تنظيم تدريب 	•
وجلان  املحليي،  للمسؤولي  باإلعاقة  التوعية  حول 
إدارة الكوارث، وموظفي إدارة احلالة الطارئة، وأفراد 

املجتمع؛
عمليات 	• بشأن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إعالم 

التخطيط للتأهب يف جمتمعاهتم وتشجيع مشاركتهم، 
مثاًل يف جلان إدارة الكوارث؛

الذين 	• اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتسجيل  حتديد 
سيعيشون  أين  مالحظة  مع  املجتمع،  يف  يعيشون 

وماهية احتياجاهتم أثناء حالة األزمة؛
املشار 	• البيانات  قواعد  من  بنسخ  االحتفاظ  ضامن 

إليها يف البند السابق يف مواقع خمتلفة )مثاًل يف املكتب 
ما  غالبًا  أنه  حيث  رشيكة(  منظمة  لدى  أو  الرئييس 

تفقد املعلومات يف األزمات؛
إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن أنشطة التأهب يف جمتمعاهتم وتشجيع مشاركتهم، مثاًل يف متارين/تدريبات 	•

اإلخالء؛
تقديم النصيحة لألطراف املعنية ذات الصلة حول جعل تدابري التأهب ميرسة، مثل أنظمة التحذير، وإجراءات 	•

اإلخالء، ومالجئ حاالت الطوارئ؛ 
تشجيع ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل وضع تدابري للتأهب عىل صعيد املنزل من قبيل: 	•

     -   حتديد أشخاص يمكن الوثوق هبم ممن يمكنهم تقديم الدعم أثناء احلالة الطارئة؛
      -   ختزين كمية إضافية من األدوية األساسية، مثل دواء الرصع، واملعدات/املواد )عىل سبيل املثال األكياس 

           البولية لألشخاص املصابي بأذية يف احلبل الشوكي، األدوات املعينة(؛
      -   إعداد صحف معلومات حديثة حول احتياجات األفراد، مثل االحتياجات من األدوية واالتصال، واملواظبة 

           عىل حتديث املعلومات يف هذه الصحف؛
     -   التمرن عىل إجراءات اإلخالء عمليًا، مثاًل التمرن عىل استخدام طرق اإلجالء املؤدية إىل املالجئ.
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ضامن أن تكون االستجابة للحالة الطارئة شاملة لذوي اإلعاقة

تعّرفوا عىل الوضع احلايل يف املجتمع 

ينبغي القيام بتحديث قاعدة البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة وجعلها متاحة بالنسبة لألطراف املعنية ذات 	•
الصلة املنخرطة يف االستجابة للحالة الطارئة.

حّددوا ما إذا كانت اخلدمات القائمة يف املجتمع قبل حدوث األزمة قابلة لالستخدام.	•

أقيموا رشاكات مع األطراف اجلديدة املعنية بالشؤون اإلنسانية

تعّرفوا عىل األطراف اجلديدة املعنية بالشؤون اإلنسانية يف املجتمع وقوموا باالتصال هبا.	•
حّددوا أدوارهم ومسؤولياهتم وما هي اخلدمات واملوارد التي يمكنهم تقديمها.	•
تبادلوا املعلومات معهم حول السياق  املحيل والوضع احلايل مع الرتكيز عىل األشخاص ذوي اإلعاقة.	•
ساعدوهم يف حتديد وحتليل احتياجات املجتمع، خاصة األشخاص ذوي اإلعاقة.	•
والرشاكات 	• املتوفرين،  واملوظفي  التحتية،  البنية  مثل  املجتمعي،  التأهيل  برنامج  قدرة  حول  املعلومات  قّدموا 

القائمة، واألنشطة، إلخ.
أنشئوا آليات لإلحالة ليكون من السهل ربط األشخاص ذوي اإلعاقة باخلدمات التي تقدمها هذه األطراف املعنية 	•

ومصادر الدعم التي توفرها.
ناقشوا معهم بعض األفكار بشأن أنشطة التأهيل املجتمعي املحتملة وقدموا هلم مقرتحات للحصول عىل املوارد 	•

عب املجموعات/القطاعات ذات الصلة. 

تأكدوا من إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم بشكٍل جيد

اسعوا إىل ذوي اإلعاقة لضامن إبقائهم عىل إطالع جيد وتعريفهم بآخر املستجدات فيام يتعلق بالوضع الراهن.	•
إذا أمكن، جّهزوا مكانًا يمكن الوصول إليه يف  املجتمع لتقديم املعلومات لذوي اإلعاقة وأرسهم بشأن أنشطة 	•

اإلغاثة التي جترى والدعم املتوفر.
اضمنوا مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إعداد ونقل املعلومات/الرسائل الرئيسية.	•
اضمنوا أن تكون مجيع املعلومات وطرق االتصال ميرسة.	•

األنشطة املقرتحة املتعلقة بمجموعات/ قطاعات معينة

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي بالتعاون مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم، أن تضمن مراعاة األطراف املعنية 
ذات الصلة عىل املستوى املحيل والوطني والدويل الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وشمول هذه االحتياجات 
يف ختطيط وتنفيذ األنشطة اإلنسانية. بعض األنشطة املقرتحة لبامج التأهيل املجتمعي ذات الصلة بكل جمموعة/

قطاع تشمل التايل.
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جمموعة/ قطاع الصحة

األولية 	• اإلسعافات  اإلصابات،  رعاية  )مثاًل  الصحية  للخدمات  حيتاجون  الذين  لألشخاص  أولويات  حّددوا 
األساسية( واإلحالة إىل اخلدمات املناسبة.

إذا ما احتاج ذوو اإلعاقة إىل املساعدة الشخصية، رافقوهم إىل اخلدمات الصحية.	•
الذين 	• لألشخاص  جديدة  أدوات  وقدموا  املفقودة/املترضرة  املعينة  األدوات  عن  تعويض  عىل  احلصول  نّظموا 

حدثت هلم إصابات/اعتالالت.
وفروا املتابعة والرعاية األساسية والتأهيل لألشخاص املصابي وذوي اإلعاقة. 	•

جمموعة /قطاع التغذية واخلدمات اللوجستية

عّينوا متطّوعي ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول عىل املواد الغذائية.	•
قّدموا النصيحة واملساعدة لألطراف املعنية بالشؤون اإلنسانية جلعل عمليات توزيع املواد الغذائية ميرّسة، مثل 	•

هتيئة طوابري منفصلة، وختصيص مواقع توزيع معينة، وتركيب منحدرات بدائية مؤقتة يف نقاط التوزيع.
اضمنوا توّفر حصص غذائية مناسبة لذوي اإلعاقة ممّن يملكون حاجات غذائية خاصة، مثل تقديم األغذية التي 	•

يسهل هرسها أو إعداد عصيدة لألشخاص الذين يواجهون صعوبة يف املضغ أو البلع.

جمموعة / قطاع  اإليواء الطارئ واملواد غري الغذائية

ذوي 	• لألشخاص  ميرّسة  املؤقتة  املالجئ  جلعل  اإلنسانية  بالشؤون  املعنية  لألطراف  واملساعدة  النصيحة  قّدموا 
اإلعاقة.

قّدموا النصيحة واملساعدة لألطراف املعنية بالشؤون اإلنسانية لضامن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل احلصول 	•
عىل البطانيات، واملشمعات املضاّدة للامء، ومستلزمات النظافة، واملالبس، واللوازم الصحية.

خذوا املؤن مبارشة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم حيثام يكون هذا رضوريًا.	•

جمموعة / قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة 

قّدموا النصيحة واملساعدة لألطراف املعنية بالشؤون اإلنسانية لتضمنوا مالءمة املراحيض ومرافق دورات املياه  	•
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

واآلبار 	• املياه  توزيع  نقاط  تكون  أن  لتضمنوا  اإلنسانية  بالشؤون  املعنية  لألطراف  واملساعدة  النصيحة  قّدموا 
واملضخات اليدوية ميرسة لذوي اإلعاقة.

حول 	• أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أعلموا 
متى وأين تتوفر موارد املياه واملرافق الصحية.

املرتبطة 	• األمراض  من  الوقاية  بشأن  املعلومات  قّدموا 
باملياه والرصف الصحي بأشكال يمكن تلقيها.



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 7: كتيب تكمييل     56

جمموعة /قطاع التعليم

تأّكدوا من أن  برامج التعليم جامعة لألطفال ذوي اإلعاقة.	•
ساندوا املعلمي وقادة األنشطة عب تزويدهم بمعلومات حول كيفية إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف األنشطة.	•

جمموعة /قطاع احلامية 

العنف 	• فيها  بام  الوقاية،  وقضايا  اإلعاقة  بشأن  اإلنسانية  بالشؤون  املعنية  األطراف  بي  الوعي  مستوى  ارفعوا 
واالستغالل واالنتهاك والتمييز، خاصة فيام يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية والنساء والفتيات ذوات 

اإلعاقات. 
لتحقيق أقىص قدر من سالمة األشخاص ذوي 	• بالشؤون اإلنسانية  املعنية  النصيحة واملساعدة لألطراف  قّدموا 

اإلعاقة يف املالجئ املؤقتة، مثل تسييج املناطق غري اآلمنة، وضامن إضاءة كافية، ومجع شمل األشخاص وأرسهم/ 
القائمي برعايتهم بالرسعة املمكنة.

حّددوا األماكن الصديقة لألطفال وغريها من تدابري محاية الطفل ويرّسوا إدماج األطفال ذوي اإلعاقة.	•
مجاعات 	• التمكي:  مكون  )انظروا  الذاتية  املساعدة  مجاعات  تشكيل  وادعموا  )النظراء(  األقران  أنشطة  قّدموا 

املساعدة الذاتية(.
حّددوا اخلدمات التي توفر الدعم النفيس االجتامعي وتأكدوا من أهنا شاملة للجميع ويمكن الوصول إليها من 	•

قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.

جمموعات /قطاعات اإلنعاش املبكر والزراعة واحلامية

قدموا وسائل لكسب العيش )كاألدوات ورأس املال األويل( بأرسع وقت ممكن لتعزيز االعتامد عىل الذات لدى 	•
الناس.

ساعدوا األشخاص ذوي اإلعاقة الستعادة و/أو حتسني نوعية حياهتم خالل مرحلة التعايف

البنية التحتية تدرجييًا ويبدأ تقديم اخلدمات بواسطة  عندما تبدأ األزمة اإلنسانية باالستقرار، تبدأ عملية إعادة بناء 
التأهيل  برامج  عىل  وينبغي   )11( للتنمية  جديدة  فرصًا  تقدم  أن  لألزمة  يمكن  الطبيعية.  القنوات  أو  العمليات 
املجتمعي أن تستغل هذه الفرص لضامن »إعادة بناء« املجتمعات الداجمة. نقرتح أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي 

باإلجراءات التالية.

االستمرار يف توعية األطراف املعنية ذات الصلة يف  املجتمع، مثل السلطات املحلية ومنظامت التنمية العامة، حول 	•
اإلعاقة واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.

تقديم املعلومات واملوارد حول القضايا املتصلة بإمكانية احلصول عىل املسكن، واملياه والرصف الصحي، وإمكانية 	•
الوصول إىل املدارس، واملباين العامة، ووسائل النقل ...إلخ، لألطراف املعنية املشرتكة يف إعادة اإلعامر ــ سيكون 
من املفيد توفري معلومات بشأن احلد األدنى من املعايري، والدالئل اإلرشادية العملية، وأمثلة للمامرسة اجليدة، 

 .)Universal Design( ومبادئ التصميم الشامل
العمل مع قطاع التعليم ملساعدة األطفال ذوي اإلعاقة يف العودة إىل املدرسة )انظر مكّون التعليم(.	•
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أنشطة كسب 	• إىل  العودة  اإلعاقة وأرسهم يف  الصلة ملساعدة األشخاص ذوي  ذات  املعنية  األطراف  العمل مع 
العيش السابقة، واملساعدة يف التعرف عىل فرص جديدة لكسب العيش حيثام يكون هذا رضوريًا )انظر مكّون 

كسب العيش(.
ذوو 	• يتلقى  أن   لضامن  الصلة  ذات  املعنية  األطراف  مع  العمل 

اإلعاقة وأرسهم الدعم االجتامعي الالزم إلعادة بناء عالقاهتم 
مع األرسة واألصدقاء والتأكد من أهنم قادرون عىل املشاركة يف 

أنشطة املجتمع )انظر املكّون االجتامعي(.
مروا 	• أشخاص  ينظمها  التي  الذاتية  املساعدة  مجاعات  دعم 

بتجارب من األزمات )انظر مكّون التمكي: مجاعات املساعدة 
الذاتية(.

اإلطار 22

خلق فرص عمل عرب التعاونيات
بعد الزلزال املدّمر يف إندونيسيا، أصبح العديد من  األشخاص ذوي إعاقة أو حصلت لدهيم اضطرابات الكرب 

الذي ييل اإلصابات و فقدوا مصادر دخلهم. قرر هؤالء األشخاص العمل معًا لتغيري وضعهم. وبمساعدة من 
برنامج التأهيل املجتمعي، أنشأوا مجعية تعاونية. وقّدمت منظمة غري حكومية رأس املال باإلضافة إىل املساعدة 
التقنية للجامعة. تقّدم التعاونية  القروض واملشورة يف جمال األعامل ألعضائها املنخرطي يف مشاريع، مثل صنع 

الطوب، وصنع األقمشة، وبيع األغذية. وقد وسعت اجلمعية التعاونية تدرجييًا فرص العمل يف املجتمع وزادت 
من دخل األعضاء.

املراجع
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•	Work with relevant stakeholders to assist people with disabilities and their families to 
return to previous livelihood activities, and help identify new livelihood opportunities 
where necessary (see Livelihood component).

•	Work with relevant stakeholders to ensure that peo-
ple with disabilities and their families receive the 
necessary social support to rebuild their relation-
ships with family and friends and make certain they 
are able to participate in community activities (see 
Social component).

•	 Support self-help groups organized by people who 
have experienced a crisis situation (see Empower-
ment component: Self-help groups).

BOX 22 

After a disastrous earthquake in Indonesia, many people became disabled or developed 
post-traumatic stress disorders and lost their sources of income. They decided to work 
together to change their situation. With assistance from the CBR programme, they 
established a cooperative society. A nongovernmental organization provided capital as 
well as technical assistance to the group. The cooperative provides loans and business 
advice for its members, who are involved in enterprises, such as brick-making, batik cloth-
making and food selling. The cooperative has gradually expanded work opportunities in 
the community and increased members’ income.

Creating work opportunities through cooperatives
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