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أن  حني  ففي  ذاته.  بحّد  شامل  موضوع  وهو  املجتمعي،  التأهيل  مصفوفة  يف  األخري  العنرص  هو  التمكني 
املكّونات األربعة األوىل يف املصفوفة ترتبط بقطاعات التنمية الرئيسية )الصّحة، والتعليم، وكسب العيش، 
والقطاع االجتامعي(، فإن مكّون التمكني يرّكز عىل أمهية متكني ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم وجمتمعاهتم لتيسري 

إدماج قضية اإلعاقة يف كل القطاعات لضامن أن اجلميع قادرون عىل احلصول عىل حقوقهم واستحقاقاهتم.

ولكلمة التمكني معاٍن خمتلفة باختالف السياقات التي توضع فيها، وليس من السهل ترمجتها إىل كل اللغات 
اختاذ  الذاتية،  القوة  أو صوت مسموع،  للمرء رأي  أن يكون  للتمكني:  البسيطة  التفسريات  فتتضمن   .)1(
املرء حرًا،  أن يكون  السيطرة،  القدرة عىل  اكتساب مزيد من  أو  السيطرة  القدرة عىل  الشخصية،  القرارات 
النضال من أجل حقوقه، أن يكون املرء حمل تقدير واحرتام كمواطن متساوي  االستقالل، قدرة املرء عىل 

احلقوق والواجبات وإنسان قادر عىل املسامهة )1،2(.

وقد رّكزت العديد من برامج التأهيل املجتمعي عىل النموذج الطبي، أي تقديم التأهيل لذوي اإلعاقة دون 
مقابل. ويف حني أن ذلك قد أدى إىل تغيريات إجيابية لدى العديد من ذوي اإلعاقة، إال أنه عزز كذلك من 
وجود نموذج االتكال، القائم عىل عقلية املانح واملتلقي. ويبدأ التمكني عندما يدرك األفراد أو اجلامعات أهنم 
قادرون عىل تغيري أوضاعهم ويبدأون بالعمل عىل ذلك. وتلك عملية تتضمن أمورًا كالوعي وبناء القدرات 

وتؤدي إىل مزيد من املشاركة ومزيد من القدرة عىل صنع القرار والسيطرة، والعمل من أجل التغيري )2(.

إن ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم وجمتمعاهتم هم عنارص أساسية للتأهيل املجتمعي. وتشّجع هذه الدالئل 
اإلرشادية وتعّزز االبتعاد عن النامذج التقليدية يف التأهيل املجتمعي واالنتقال إىل نموذج التنمية املجتمعية 

الشاملة للجميع. لذا جيب أن تكون نقطة البداية يف أي برنامج من برامج التأهيل املجتمعي هي تيسري متكني 
ذوي اإلعاقة وأفراد 
أرسهم وجمتمعاهتم 

حيث أن ذلك 
سيفيض إىل إدراك 
األهداف وحتقيق 

النتائج والوصول إىل 
االستدامة.

متهيد
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حضور ملموس وصوت مسموع ونشاط فاعل
جملس مالوي لشؤون ذوي اإلعاقة، أحد فروع وزارة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، هو اجلهة 

املسؤولة عن تنفيذ البنامج الوطني للتأهيل املجتمعي يف مالوي. ويعمل املجلس باملشاركة مع وزارات 
أخرى مثل وزارة الصحة، والتعليم، واملالية، والتخطيط االقتصادي، والنوع االجتامعي، وإنامء األطفال، 
والتنمية املجتمعية، باإلضافة إىل احتاد املنظامت املعنية باإلعاقة يف مالوي، وبعثة كريستوفل بليندين ميشن 

)CBM( ومجعية املدافعني عن اإلبصار الدولية، والرابطة النروجيية لذوي اإلعاقة.

وشّكلت مسوّدة الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي اإلطار الرئييس لوضع البنامج الوطني للتأهيل 
املجتمعي وذلك بجانب اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعقد األفريقي لذوي 

اإلعاقة. وقد تبنّت حكومة مالوي التأهيل املجتمعي عىل أنه املقاربة األفضل للوصول إىل ذوي اإلعاقة يف 
أنحاء الدولة. إن جملس مالوي لشؤون ذوي اإلعاقة هو املسؤول بشكٍل مبارش عن تطبيق مكّونات الصحة 

والتعليم وكسب العيش يف مصفوفة التأهيل املجتمعي، يف حني أنه يعمل مع احتاد املنظامت املعنية باإلعاقة 
يف مالوي وغريها من املنظامت غري احلكومية والوزارات احلكومية ومنظامت ذوي اإلعاقة لتنفيذ املكّون 

االجتامعي ومكّون التمكني يف املنظومة.

ويعمل كل من احتاد املنظامت املعنية باإلعاقة يف مالوي وجملس مالوي لشؤون ذوي اإلعاقة ورشكاء آخرون 
بشكل مبارش مع ذوي اإلعاقة عىل مستوى املقاطعات والوحدات اإلدارية األدنى بغرض متكينهم. وتبدأ 
عملية التمكني ببامج لرفع مستوى الوعي املجتمعي، والتعبئة املجتمعية، وتنظيم صفوف ذوي اإلعاقة 
وتشكيل جلنة خاصة هبم. وبعد ذلك حيرض ممثلو اللجنة ورشة عمٍل تدريبية الكتساب فهم أكب ملفاهيم 

التأهيل املجتمعي واإلدماج، مما يمكنهم من التفاوض مع السلطات املحلية واحلصول عىل منافع املبادرات 
اإلنامئية. وبالتايل، يتم متكني ذوي اإلعاقة للحصول عىل فرص الرعاية الصحية والتعليم وكسب العيش، ومن 

ثم يصبح هلم حضور ملموس وصوت مسموع ونشاط فاعل، مما يعزز مشاركتهم وفرصهم املتساوية وحيّسن 
 ثقتهم بأنفسهم. 

وقد أشار تقييم حديث أجرته الرابطة النروجيية لذوي اإلعاقة أنه بالرغم من أن جملس مالوي لشؤون ذوي 
اإلعاقة يعمل عىل مكّونات منظومة التأهيل املجتمعي اخلمسة مجيعها، فإن تركيزه الرئييس ونقطة االنطالق 

يف جهوده هي »متكني األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وبشكٍل خاٍص التمكني السيايس واالقتصادي«. 

لقد وجد التقييم أن برنامج مالوي للتأهيل 
املجتمعي فّعال ومفيد ألنه جيمع يف بوتقة واحدة 

خمتلف الوزارات واملنظامت غري احلكومية ومنظامت 
ذوي اإلعاقة.

مالوياإلطار 1
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اهلدف
أن يقوم ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم باختاذ قراراهتم بأنفسهم وأن يتحّملوا مسؤولية تغيري حياهتم وحتسني جمتمعاهتم.

دور التأهيل املجتمعي 
إن دور التأهيل املجتمعي هو املسامهة يف عملية التمكني عن طريق تعزيز ودعم وتيسري املشاركة الفعالة لذوي اإلعاقة 

وأرسهم يف القضايا التي تؤثر يف حياهتم.

النتائج املرجوة
أن يتمّكن ذوو اإلعاقة من اختاذ خيارات وقرارات مستنرية مبنية عىل علم.	•
أن يكون ذوو اإلعاقة مشاركني ومسامهني نشيطني يف أرسهم وجمتمعاهتم.	•
إزالة العوائق يف املجتمع وتقّبل ذوي اإلعاقة عىل أهنم أشخاص ذوو إمكانات.	•
أن يتمكن ذوو اإلعاقة وأرسهم من احلصول عىل منافع التنمية واخلدمات يف املجتمع.	•
أن يتجمع ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم معًا ويشّكلوا مجاعات ومنظامت خاصة هبم، وأن يعملوا ملواجهة مشاكلهم 	•

املشرتكة.

املفاهيم الرئيسية

عدم التمكني:

يواجه العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة عدم التمكني يف إطار أرسهم وجمتمعاهتم. وعادة ما يتلقى هؤالء دعاًم 
قويًا من أرسهم، لكن قد تنشأ حالة من اإلفراط يف محايتهم عندما يقوم أفراد األرسة بمعظم األمور بالنيابة عنهم. 
ذوي  امتالك  يعني  وهذا  ضدهم.  والتمييز  الوصم  بسبب  االجتامعية  احلياة  من  واإلقصاء  الرفض  يواجهون  وقد 
أداة قادرة  اإلعاقة لفرٍص وخياراٍت حمدودة جدًا؛ فيتحّولون إىل ضحايا ويصبحون حمطًا للشفقة، بدالً من كوهنم 
عىل إحداث التغيري. ونتيجة املواقف السلبية وانخفاض سقف التوقعات لدى ذوي اإلعاقة، يترسب إليهم الشعور 
بعدم التمكني - أي يشعرون بعدم القدرة عىل فعل أي يشء أو تغيري حياهتم اخلاصة، وبأهنم عديمو القيمة ومسلوبو 
القدرة باإلضافة إىل انخفاض صورهتم الذاتية عن أنفسهم وانخفاض ثقتهم بالنفس. إن مرور اإلنسان بتجربة عدم 

التمكني هو ما جيعله يبدأ البحث عن التمكني.
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التمكني والتحفيز

إن التمكني عملية معقدة؛ فهو ليس باليشء الذي حيدث بشكٍل فوري أو يمكن أن ُيمنح ألحد )2(. فالتغيري جيب أن 
يبدأ بتغيري ذوي اإلعاقة لعقليتهم أو طريقة تفكريهم من كوهنم متلقني سلبيني إىل مسامهني فاعلني. هذا التحول يف 
التفكري مهم يف التغلب عىل العوائق املرتبطة بمواقف الناس من ذوي اإلعاقة، وكذلك العوائق املؤسسية واملادية التي 
يمكن أن تتواجد يف املجتمع. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تسّهل هذه العملية عن طريق التوعية، وتقديم 
املعلومات، وبناء القدرات وتشجيع املشاركة، التي قد تؤّدي بدورها إىل امتالك قدر أكب من التحكم وإمكانية صنع 

القرارات. ومجيع هذه املكونات مذكورة عىل صفحات هذه الدالئل اإلرشادية اخلاصة بالتأهيل املجتمعي.

الوعي

الوعي هو مستوى الفهم الذي يملكه األفراد عن أنفسهم وحول أوضاعهم واملجتمع الذي يعيشون فيه. ويساعد 
رفع مستوى الوعي األشخاص يف إدراك أن هناك فرصًا للتغيري )3(. كام أن زيادة الوعي لدى األرس واملجتمعات 
حول قضايا اإلعاقة وحقوق اإلنسان تساعد أيضًا عىل إزالة العوائق املاثلة أمام ذوي اإلعاقة حتى يكون لدهيم حرية 

أكب للمشاركة وصنع القرار.

املعلومات

إن املعلومات قّوة، ونرش املعلومات هو أحد األنشطة الرئيسية لبامج التأهيل املجتمعي. فكلام زاد فقر الناس، قّلت 
قدرهتم عىل احلصول عىل املعلومات األساسية املتعلقة بحقوقهم / استحقاقاهتم. كام أن توفري املعلومات يضمن هتيئة 
األشخاص بشكٍل أفضل لالستفادة من الفرص، وللحصول عىل اخلدمات، وممارسة حقوقهم، واملفاوضة بشكل 
فّعال، وحماسبة املكلفني باملسؤولية عن ذوي اإلعاقة. ومن املستحيل عىل ذوي اإلعاقة أن يتخذوا إجراءات فّعالة 
وأن يقوموا بالتغيري ما مل تتوافر لدهيم املعلومات ذات الصلة يف الوقت املناسب، وما مل تقدم هلم تلك املعلومات يف 

صورة يسهل عليهم فهمها.

بناء القدرات

حيتاج ذوو اإلعاقة إىل جمموعة من املهارات واملعرفة لتمكينهم من املشاركة واملسامهة بشكل جمٍد يف أرسهم وجمتمعهم. 
ويمكن أن يؤدي اكتساب املهارات واملعرفة إىل زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات وهو جزء مهم من عملية التمكني.

دعم األقران لبعضهم البعض

يشعر العديد من ذوي اإلعاقة أهنم الوحيدون الذين يواجهون مشكلة معّينة، لكنهم عندما يقابلون أشخاصًا لدهيم 
هؤالء  اجتامع  يساعد  هلا.  مشرتكة  حلوالً  هناك  وأن  آخرين  مع  مشرتكة  مشكالهتم  أن  جيدون  قد  مشاهبة  مشاكل 
يف  اإلعاقة  ذوي  ومنظامت  الذاتية  املساعدة  مجاعات  )انظر  املتبادل  الدعم  وزيادة  العزلة  تقليل  عىل  األشخاص 

األسفل(.
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املشاركة

إن مسامهة املرء هي ما يؤدي إىل اعرتاف املجتمع به وهو أمر مهم يف عملية التمكني. ويمكن لذوي اإلعاقة املشاركة 
وتقديم املسامهات اإلجيابية عىل خمتلف املستويات. فعىل سبيل املثال، يمكنهم املشاركة عىل مستوى األرسة يف أنشطة 
مثل العناية بأفراد األرسة، ورعي احليوانات، وجلب املاء والطهي والتنظيف؛ ويمكنهم عىل مستوى املجتمع تقديم 
الدعم إىل أقراهنم من األشخاص الذين واجهوا اإلعاقة مؤخرًا واملشاركة كأعضاء يف إحدى املجموعات أو املنظامت.

التحالفات والرشاكات

نظرًا لكون أعداد ذوي اإلعاقة حمدودة، فهم يشّكلون حتالفات ورشاكات 
مع غريهم ممن يعملون لتحقيق األهداف نفسها املتمّثلة باإلدماج والتنمية. 
انخراط جمموعات أخرى أيضًا - فمع  ويكون اإلدماج أكثر نجاحًا عند 

العمل اجلامعي، تكون امللكية املجتمعية أكب.

الفلبنياإلطار 2
مايال مثال حيتذى به

مايال فتاة من الفلبني وقد ُولدت وهي لدهيا السنسنة املشقوقة spina bifida. ولقد وجدت صعوبة كفتاة 
صغرية يف التأقلم مع أثر إعاقتها عىل حياهتا، حيث تقول »لقد تراجع تقديري لذايت وثقتي بنفيس بشكل كبري، 

وكنت دائاًم أتساءل: ملاذا حدث ذلك يل أنا؟ حتى أنني فكرت باالنتحار. ومع مرور الوقت تعلمت كيف أتعايش 
مع هذا الوضع وكيف أستفيد من قدرايت. وبمساعدة برنامج التأهيل املجتمعي ومنحة دراسية حصلت عليها من 

مؤسسة سمعان القريواين، أهنيت املدرسة الثانوية ودورة يف املحاسبة يف عام 2007. وبعد ذلك التحقت بدورة 
تدريبية يف جمال حتسني القدرات الشخصية وروح القيادة. ومنذ ذلك الوقت تغرّيت حيايت، فأنا الرائدة الرئيسية 
يف فرع »ألباي« املحيل ملنظامت ذوي اإلعاقة. وقد أتاحت يل ثقتي بنفيس وتغيريي لطريقة تفكريي مواجهة واقع 

إعاقتي. فقد خرجت اآلن من قوقعتي وأعمل عىل حتفيز اآلخرين عن طريق تقديم املثال الذي حُيتذى به. إن 
اهلدية األوىل واألفضل التي نستطيع منحها لآلخرين هي املثال اجليد – إن اإلعاقة ليست عائقًا يف سبيل وصول 

املرء إىل هدفه.«

العنارص التي تندرج حتت هذا املكّون

املنارصة واالتصال

كام  أنفسهم،  عن  باألصالة  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يتكلم  أن  تعني  التي  الذاتية،  باملنارصة  العنرص  هذا  يتعّلق 
يتعلق أيضًا بالتواصل، أي الطريقة التي يتّم هبا إرسال الرسائل وتلقيها، والذي يعّد أمرًا مهاّمً يف املنارصة الذاتية. 
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بأرسهم  اإلعاقة  أهنام يصالن ذوي  إذ  اإلعاقة -  تيسري متكني ذوي  االعتبار عند  بعني  املفهومني  أخذ  ينبغي  لذلك 
وجمتمعاهتم، ويعطياهنم القّوة لتحديد اخليارات والتعبري عن اآلراء واختاذ القرارات، األمر الذي بدوره يبني ثقتهم 
بأنفسهم وتقديرهم لذاهتم. تؤّدي برامج التأهيل املجتمعي دورًا رئيسيًا يف العمل مع ذوي اإلعاقة لتحسني قدرهتم 

عىل التواصل واالنخراط مع اآلخرين، مؤّدية يف النهاية إىل امتالكهم القدرة عىل املنارصة الذاتية.

التعبئة املجتمعية

إن املشاركة املجتمعية أمر حاسم يف نجاح برامج التأهيل املجتمعي، وتعبئة املجتمع هي اسرتاتيجية هتدف إىل إرشاك 
أفراد املجتمع ومتكينهم من أجل إحداث التغيري والعمل. وتستخدم هذه االسرتاتيجية عىل الدوام يف البلدان ذات 
الدخل املنخفض ملعاجلة املشاكل التي تعرتض تنمية املجتمع، وكذلك يمكن استخدامها يف برامج التأهيل املجتمعي 

للتأّكد من متكني املجتمعات من تلبية احتياجات ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم.

املشاركة السياسية

إن تعزيز مشاركة ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية يعّد أحد الوسائل املهّمة للتمكني. وبام أن صنع القرار أمر أسايس 
يف السياسة، فإن املشاركة السياسية تتيح لألشخاص املتأثرين بقضايا معّينة أن يكونوا يف مركز صنع القرار والتأثري 
يف إحداث التغيري. وهناك العديد من الطرق املختلفة التي يمكن لألشخاص املشاركة عبها يف السياسة، وتتضّمن 
املناقشات  )مثل  الرسمية  غري  واملشاركة  مثاًل(  والوطنية  املحلية  السياسية  األحزاب  طريق  )عن  الرسمية  املشاركة 
السياسية بني األصدقاء واألرسة(. ويبحث هذا العنرص يف الطرق العملية لضامن قدرة ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل 

التأثري يف صنع القرار ونيل حقوق وفرص متساوية.

مجاعات املساعدة الذاتية

املشاكل  وحّل  األنشطة  من  جمموعة  ملتابعة  األفراد  فيها  جيتمع  رسمية  غري  مجاعات  هي  الذاتية  املساعدة  مجاعات 
املشرتكة. وجيب أن تركز برامج التأهيل املجتمعي أنشطتها يف اجلوانب التي تقع خارج دائرة الفرد عىل تشجيع ذوي 
اإلعاقة وأرسهم عىل تشكيل مجاعات للمساعدة الذاتية واالنضامم إىل هذه اجلامعات واملشاركة فيها. يمكن للمشاركة 
يف مجاعات املساعدة الذاتية أن حتّسن حضور ذوي اإلعاقة داخل جمتمعهم، وتؤّمن هلم الدعم املتبادل، وتشّجعهم عىل 
التشارك يف املوارد والبحث عن احللول معًا وحتسني ثقتهم وتقديرهم لذاهتم. ويمكن للـتأهيل املجتمعي من خالل 
مجاعات املساعدة الذاتية حتقيق بعٍض من أهدافه وتيسري عملية التمكني. يرّكز هذا العنرص عىل الكيفية التي يمكن 

لبامج التأهيل املجتمعي أن تدعم وتيرّس تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية.
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منظامت ذوي اإلعاقة

أنحاء  خمتلف  يف  العاّمل  يتجّمع  كام 
العمل  يف  مصاحلهم  لتعزيز  العامل 
أيضًا  اإلعاقة  ذوو  جيتمع  ومحايتها، 
اإلعاقة«  ذوي  »منظامت  لتشكيل 
تتواجد  ومحايتها.  مصاحلهم  لتعزيز 
املستوى  عىل  اإلعاقة  ذوي  منظامت 
وهي  والدويل،  والوطني  اإلقليمي، 
يف  وتنخرط  رسمية  بنية  ذات  عادة 
فيها  بام  األنشطة  من  واسعة  جمموعة 
ذوي  األشخاص  ومتثيل  املنارصة 
تعزيز  طرق  إحدى  وتتمثل  اإلعاقة. 

متكني ذوي اإلعاقة يف مساندة هذه املنظامت. فإذا تواجدت يف جمتمع من املجتمعات منظامت لذوي اإلعاقة وبرامج 
للتأهيل املجتمعي، يتعنّي عليها العمل معًا. أما يف حالة عدم وجود منظامت لذوي اإلعاقة، فيجب تشجيع برامج 
التأهيل املجتمعي عىل دعم تكوين هذه املنظامت عىل مستوى املجتمع. وهذا العنرص يغطي كيفية قيام هذه البامج 

بذلك بشكل فّعال.
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املنارصة واالتصال

املقدمة

تّم التطرق إىل املنارصة كنشاط مقرتح يف خمتلف فصول الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي. ويمكن القيام باملنارصة 
تقوم  أن  اإلعاقة  الذاتية ومنظامت ذوي  املساعدة  يمكن جلامعات  فمثاًل  قبل أشخاص خمتلفني.  بطرق خمتلفة ومن 
باملنارصة كمجموعة واحدة للتأثري يف صانعي القرار إلحداث التغيري وضامن إقرار سياسات وبرامج شاملة لذوي 
اإلعاقة. غري أن الفقرات التالية يف هذا العنرص سرتّكز عىل املنارصة الذاتية، بمعنى أن األفراد يتكّلمون باألصالة عن 

أنفسهم. 

من  العديد  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  إليها.  ويستمعون  لآلخرين  ترسل  مهّمة  رسائل  عىل  الناجحة  املنارصة  تعتمد 
لذا يف كثري من األحيان ال تسمع أصواهتم وتكون  التواصل،  التي تعرتض  العوائق  ذوي اإلعاقة يواجهون بعض 
ز  الفرص أمامهم حمدودة للتأثري يف القرارات املتعلقة بالقضايا والسياسات واخلدمات التي تؤثر يف حياهتم )4(. وُتبرْ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أمهية التواصل لدى ذوي اإلعاقة، حيث تدعو املادة )9( الدول األطراف 
لضامن حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع اآلخرين عىل »... املعلومات واالتصاالت بام يف ذلك 
تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال...«. يف حني تؤكد املادة )21( عىل حّق األشخاص ذوي اإلعاقة يف »... 
حرية التعبري والرأي بام يف ذلك حرية طلب معلومات وأفكار وتلقيها، واإلفصاح عنها عىل قدم املساواة مع اآلخرين، 

وعن طريق مجيع وسائل االتصال التي خيتاروهنا...«)5(.

إن املنارصة الذاتية والتواصل الفّعال مها جزءان مهاّمن من عملية متكني ذوي اإلعاقة. ويسّلط هذا العنرص الضوء 
عىل اجلوانب املهّمة لكل من هذين اجلزأين ويقدم مقرتحات أساسية لألنشطة التي يمكن لبامج التأهيل املجتمعي 

القيام هبا. 
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اهلنداإلطار 3
رحلة هانسا نحو حياة منتجة

الذين  العامل  اهلندية. وكانت أرسهتا من  دانكي يف والية كوجارات  نائية يف  قرية  ريفية يف  ُولدت هانسا ألرسة 
يكسبون أجورهم يومًا بيوم. وقد كانت صاّمء وضعيفة البرص بدرجة كبرية، مع إعاقة ذهنية. ونتيجة لذلك، أطلق 
عليها أهل القرية »لعنة الرب«. وكانت عائلتها منبوذة وكان جمرد وجودهم يف حقول أو منازل أناس آخرين ُيعتب 
نذير شؤم. وملا كانت أرسة هانسا معتمدة عىل العمل الذي جتده كل يوم لتأمني قوت يومها، فقد أصبح هذا الوصم 

والتمييز عبئًا ثقياًل يطال كل األرسة.

بدأت األمور بالتغري بالنسبة هلانسا وأرسهتا عندما بدأت عاملة يف التأهيل املجتمعي مدربة عن طريق مجعية سينس 
الدولية يف تقديم الدعم هلا. وخالل الزيارات املنتظمة ملنزل هانسا قامت عاملة التأهيل املجتمعي بمساعدة هانسا 
عىل البدء باستكشاف البيئة التي تعيش هبا من خالل األلعاب واألنشطة. ومع الوقت بدأت هانسا باالستجابة 
وإحراز يشء من التقّدم، فتعّلمت كيف تتواصل بلغة اإلشارة،وطريقة العد باخلرز والقيام بالعمليات احلسابية 
يافعة  فتاة  إىل  ومنعزلة  شعثاء  فتاة  من  هانسا  حتّولت  وبذلك  املنزلية.  باملهام  والدهتا  بمساعدة  وبدأت  البسيطة. 

مهندمة وواثقة من نفسها. 

 لقد تطّلب تغيري مواقف أهل القرية فرتة من الوقت ولكن األمور أخذت بالتغري ببطء. وبدأ املزارعون بتوظيف 
والدي هانسا جمّددًا والحظوا مهارات هانسا وقدراهتا. وأصبحت هانسا اآلن مزارعة تساهم يف دخل عائلتها، فيام 
أخذت األرسة جمّددًا ُتدعى إىل املناسبات االجتامعية واملجتمعية. وقد شكلت هانسا مجاعة من األصدقاء بنفس 

عمرها.
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اهلدف
أن يستطيع ذوو اإلعاقة أن يتكلمون باألصالة عن أنفسهم.

دور التأهيل املجتمعي

التأهيل املجتمعي هو مساعدة ذوي اإلعاقة عىل تنمية مهارات املنارصة والتواصل، والتأكد من أن بيئتهم  إن دور 
املحيطة تقدم الفرص املالئمة والدعم الذي يتيح هلم اختاذ القرارات والتعبري عن حاجاهتم ورغباهتم بشكل فّعال.

النتائج املرجوة

أن يملك ذوو اإلعاقة وأرسهم إمكانية أفضل للحصول عىل مصادر املعلومات والتواصل.	•
تقليص و/أو إزالة عوائق التواصل القائمة أمام ذوي اإلعاقة.	•
أن يمّثل ذوو اإلعاقة وأرسهم أنفسهم يف جمتمعاهتم.	•
أن يقوم موظفو التأهيل املجتمعي بالتواصل الفعال وتبادل املعلومات مع األطراف املعنية بام يف ذلك أولئك الذين 	•

لدهيم صعوبات يف التواصل.

املفاهيم الرئيسية

املنارصة الذاتية

ما هي املنارصة الذاتية؟

يلجأ معظم الناس إىل املنارصة الذاتية كل يوم لتحقيق حاجاهتم الشخصية، إذ تتمحور املنارصة الذاتية حول امتالك 
املرء لصوت مسموع. وهذا يعني معرفة حقوقهم ومسؤولياهتم، والدفاع عن حقوقهم، وامتالكهم القدرة عىل حتديد 

خيارات واختاذ قرارات تتعلق بحياهتم.

ما سبب أمهيتها؟

املنارصة الذاتية جزء مهم من التمكني. فالعديد من ذوي اإلعاقة يقضون حياهتم دون أن يصغي إليهم أحد، بل يمىل 
عليهم ما جيب فعله. وعادة ما يتّم اختاذ القرارات نيابة عنهم. ولكن عن طريق تعلم مهارات املنارصة الذاتية يمكن 
لذوي اإلعاقة أن يتعلموا كيفية اإلرصار عىل حقوقهم، والتحّكم بحياهتم، وأخذ أفضل القرارات بأنفسهم. ويمكن 
للمنارصة الذاتية أن تكون بسيطة كأن يقوم ذوو اإلعاقة بأخذ خيارات حول ما يأكلون ويلبسون، أو عىل مستوى 

آخر، قد تعني أن يتحّدثوا علنًا حول قضايا هتمهم كإبداء مالحظاهتم عىل خدمة استخدموها.
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ما هو الدعم املطلوب؟

التعبري عن  الصعب عليهم  يكون من  والتمييز، وقد  الوصم  اإلعاقة  ذوو  يواجه األشخاص  األوضاع  كثري من  يف 
املنارصة  لتعّلم مهارات  الدعم  آرائهم ورغباهتم واحتياجاهتم. وسوف حيتاج ذوو اإلعاقة يف كثري من األحيان إىل 
بعض  يف  فإهنم  اإلعاقة،  لذوي  األسمى  اهلدف  هي  الذاتية  املنارصة  أن  وحيث  املقرتحة(.  األنشطة  )انظر  الذاتية 
األحوال قد يطلبون أو حيتاجون للدعم من أحد املنارصين. يمكن أن يكون هذا املنارص فردًا من األرسة، أو صديقًا، 
أو عضوًا يف منظمة لذوي اإلعاقة، أو متطّوعًا يف املنارصة من أفراد املجتمع، أو أحد موظفي التأهيل املجتمعي. يمكن 
اللقاءات واالجتامعات،  أثناء  الدعم  املعلومات، وتقديم  للمنارص مساعدة الشخص ذي اإلعاقة يف احلصول عىل 

وكتابة الرسائل حول القضايا املهمة، والتحّدث نيابة عنهم يف املواقف الصعبة.

التواصل

ما هو التواصل؟
 

العالقات  هبا  ُتبنى  التي  الوسيلة  والرسائل من شخص آلخر وهو  املعلومات  هبا  تتنقل  التي  الطريقة  التواصل هو 
الوسيلة،  هي:  الفعّال  لالتصال  رئيسية  مكّونات  ثالثة  وهناك  عليها.  وحُياَفظ  واملجتمعات  األفراد  بني  االجتامعية 

والسبب، والفرصة.

الوسيلة: تشري إىل كيفية إرسال الرسالة. ويمكن حدوث ذلك عن طريق الكلامت املنطوقة و/أو املكتوبة و/أو لغة 	•
اإلشارة، و/أو أدوات التواصل املساعدة. وحيتاج الناس إىل احلصول عىل وسائل التواصل التي تالئم حاجاهتم 

بالشكل األفضل )انظر مكّون الصحة: األدوات املساعدة(.
السبب: يشري إىل الغاية من حدوث التواصل. وتضّم هذه األسباب الكثرية: التعبري عن احلاجات العملية مثل 	•

طلب الرشاب، أو التعبري عن األفكار أو اآلراء واملشاعر، أو سؤال شخص آخر عن اسمه لتكوين صداقات أو 
رواية النكات.

اإلطار 4
املنارصة الذاتية الفّعالة

لعب األطفال ذوو اإلعاقة دورًا مهاًم يف املفاوضات خالل وضع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة. ففي كانون الثاين/يناير من عام 2006، خالل اجلولة السادسة من املفاوضات، ذهبت جمموعة 

من األطفال من بنغالدش والصني واململكة املتحدة إىل نيويورك لعرض وجهات نظرهم حول سبب احلاجة ألن 
ُينَصُّ يف االتفاقية عىل تدابري حمددة حلامية حقوقهم. ومن خالل بياهنم املكتوب الذي تّم توزيعه عىل نطاق واسع، 

استطاعوا إبراز احلاجة إىل االعرتاف بأمهية إهناء عملية إيداع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات اإلقامة الداخلية، 
ومواجهة العنف واالنتهاك، وضامن احلصول عىل اخلدمات واملعلومات. وخالل حفل توقيع االتفاقية يف آذار/

مارس 2007، قام منارصان لقضايا اإلعاقة صغريا السن من نيكاراغوا وأرمينيا بتذكري املندوبني باحلاجة إىل إبداء 
اهتامم خاص بوضع األطفال ذوي اإلعاقة خالل تنفيذ االتفاقية اجلديدة. لقد أكدت مشاركة هؤالء الصغار أن 

األطفال ذوي اإلعاقة يمكنهم أن يكونوا منارصين فاعلني حلقوقهم ومؤهلني لالنخراط يف صنع القرارات التي 
تؤثر فيهم )6، 7، 8، 9(.
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الفرصة: حيتاج الناس إىل فرص متكّررة للتواصل مع بعضهم. ال يملك الكثري من ذوي اإلعاقة الفرصة للتواصل. 	•
فمثاًل يتم إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة عادة عند قدوم زّوار إىل منزل األرسة، أو قد يتّم إقصاء بالغ من عملية صنع 
القرار يف األرسة بعد أن غدا ال يستطيع الكالم عىل إثر حصول سكتة لديه، كام أنه ليس باستطاعة شخص أصم 
املشاركة يف اجتامع جملٍس ما بسبب عدم وجود مرتجم إىل لغة اإلشارة. يمكن للفرص املحدودة أن تؤثر يف تعّلم 

وتنمية مهارات التواصل وبعض املهارات األخرى.

حتى دون صوت، يستطيع الناس التواصل

يف حني أن مفهوم املنارصة الذاتية لدى ذوي اإلعاقة يدور حول امتالكهم صوتًا مسموعًا، إالّ أنه ال يعني بالرضورة 
اآلخرين.  مع  بسهوله  التواصل  أو  الكالم  يستطيعون  ال  اإلعاقة  ذوي  فبعض  احلريف.  بمعناه  الصوت  امتالك 
واإلعاقات اجلسدية والسمعية والبرصية والذهنية يمكن أن تؤثر يف كيفية تواصل الناس مع بعضهم وسهولة فهم 
اآلخرين هلم. ولكن بالرغم من ذلك فإنه من املهم إدارك أن للجميع القدرة عىل التواصل حتى دون امتالكهم القدرة 

عىل التحدث - فالتواصل ال يتضّمن فقط الكلامت املنطوقة.

استخدام  غري  بطرق  ورغباته،  حاجاته  وعن  ويكره،  حيّب  عام  التعبري  ذلك  رغم  اإلعاقة  ذي  للشخص  ويمكن 
الكلامت. يتضّمن التواصل أيضًا: »عرض النصوص، وطريقة برايل، والتواصل عن طريق اللمس، وحروف الطباعة 
والبديلة،  املعّززة  التواصل  وأشكال  ووسائل  أساليب  عن  فضاًل  االستعامل،  امليسورة  املتعّددة  والوسائط  الكبرية، 
امليسورة  املعلومات والتواصل  بام يف ذلك تكنولوجيا  البرشي،  القارئ  املبسطة وأجهزة  اخلطية والسمعية، وباللغة 

االستعامل« )5( )انظر مكّون الصحة: األدوات املساعدة(.

فييت ناماإلطار 5

ترانغ يتعلم التواصل
ترانغ صبي يف الرابعة عرش من عمره، يعيش يف منزل أرسته يف قرية نائية تقع عىل إحدى اهلضاب. وقد أصيب 

ترانغ بشلل دماغي أّدى إىل عدم قدرته عىل التواصل مع اآلخرين. وكان أفراد أرسته وأصدقاؤه غري قادرين عىل 
فهم حديثه، كام أنه مل يكن قادرًا عىل استخدام لغة اإلشارة بسبب عدم تناسق حركاته. ويظّن معظم الناس أن 

ترانغ لديه إعاقة ذهنية بسبب مهارات التواصل املحدودة لديه. وقد 
تواصلت عمة ترانغ مع برنامج التأهيل املجتمعي طلبًا للمساعدة. 

وبالفعل، ساعد موظفو التأهيل املجتمعي عىل ابتكار لوحة تواصل 
حتتوي عىل صور ألكثر األنشطة واألشياء أمهية يف حياة ترانغ. 

ويستخدم اآلن ترانغ هذه اللوحة عن طريق اإلشارة بعينيه للتعبري 
عن حاجاته ولتبادل املعلومات واحلديث مع أرسته وأصدقائه. وقد 

شّجع موظفو التأهيل املجتمعي أرسته عىل البدء يف تعليم ترانغ 
القراءة.
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عوائق التواصل

إن املنارصة الذاتية تعني أيضًا حاجة ذوي اإلعاقة ألن ُيصغى إليهم، لذلك من املهم أن يتم حتديد العوائق التي تقف 
البيئية،  التشتيت  عوامل  أو  البعيدة  املسافات  مثل  املادية  العوائق  أساسية:  عوائق  أربعة  وتوجد  التواصل.  وجه  يف 

ومفردات  معقدة  كلامت  استخدام  مثل  املعنى  يف  والعوائق 
من  مع  التواصل  جتنب  مثل  املواقف  يف  وعوائق  ختصصية، 
والغرور،  الصب  عدم  بسبب  نفسه  عن  التعبري  يف  صعوبة  لديه 
الكبرية  والكمية  املالئم  غري  التوقيت  مثل  املعلومات  ووضعية 
حتديد  املهم  من  فّعاالً،  التواصل  يكون  ولكي  املعلومات.  من 

هذه العوائق املوجودة واختاذ خطوات للتغّلب عليها.

األنشطة املقرتحة

حتى يتسنى ملوظفي التأهيل املجتمعي دعم املنارصة الذاتية وتطوير سبل فّعالة للتواصل من أجل متكني األشخاص 
اإلعاقة  ذي  الفرد  مع  العمل  عىل  االقتصار  وعدم  التواصل  عىل  الذاتية  قدراهتم  معاجلة  عليهم  فإن  اإلعاقة،  ذوي 

والبيئة التي حييا هبا. 

إجراء تقييم أويل للتواصل

يف  صعوباٍت  يواجهون  الذين  األطفال  مع  العاملني  لألشخاص  ُكتّيب  نتواصل:  »دعونا  مثل  املصادر  توفر  قد 
التواصل« )10(، معلومات شاملة عن تقييم التواصل. وفيام ييل بعض االعتبارات األساسية التي جيب مراعاهتا عند 

تقييم جودة االتصال:

ما هي طريقة/طرق التواصل املستخدمة حاليًا؟	•
ما هي جودة استخدام هذه الطرق؟ )خذوا باالعتبار مهارات األشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة(.	•
هل نظام التواصل مفهوم من قبل اجلميع؟	•
هل يفهم األشخاص من غري ذوي اإلعاقة، حقًا احتياجات ذوي اإلعاقة؟	•
مع من يتواصل ذوو اإلعاقة عادًة؟	•
ملاذا يتواصل ذوو اإلعاقة؟ هل هو للمشاركة و/أو للتعبري عن حاجة عملية، و/أو للتعبري عن املشاعر؟	•
أنه يرُتك 	• أم  العديد من األشخاص للتحدث معهم  املرء  للتواصل؟ هل يملك  املرء  أمام  املتاحة  الفرص  ما نوع 

وحيدًا؟
هل هناك أي عوائق أخرى أمام التواصل اجليد؟	•
هل تؤثر املكانة والسلطة والدور يف التواصل؟ عىل سبيل املثال، هل يمكن للنساء من ذوات اإلعاقة التحّدث أمام 	•

الرجل؟ هل تشعر األرسة باإلحراج عند ترك ذي اإلعاقة من أفرادها يتواصل مع اآلخرين؟
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تقديم الدعم لتنمية مهارات التواصل

للتأكد من أهنم قادرون عىل  التأهيل املجتمعي العمل بشكل وثيق مع ذوي اإلعاقة وأرسهم  سيتعنّي عىل موظفي 
تنمية مهارات التواصل. وسوف يستند الدعم املقّدم عىل االحتياجات الفردية والظروف ويمكن تأمينه من موظفي 
التأهيل املجتمعي مبارشة أو من غريهم. وجمّددًا، فإن املصادر مثل » دعونا نتواصل« تقدم مقرتحات عديدة مفيدة. 
وبعد التعرف عىل األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف التواصل، يمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي أن يسعوا إىل:

تيسري اإلحالة إىل اخلدمات التخصصية حيثام وجدت، مثل معاجلة عيوب النطق والتخاطب؛	•
التأّكد من أن األرس تعي أن الكالم قد ال يكون ممكنًا لبعض األشخاص، وتوفري املعلومات حول أشكال التواصل 	•

األخرى، كلغة اإلشارة ولوحات االتصال؛
ضامن احلصول عىل أدوات التواصل املساعدة حيثام طلبت؛ وهو ما قد يشمل تعليم األرس كيفية صنع مثل هذه 	•

األجهزة )انظر املكّون الصحي: األدوات املساعدة(؛
استخدامها 	• وطريقة  هبا  العناية  وكيفية  وتركيبها  السمعية  املعينات  توفر  حول  املالئمة  املعلومات  توفري  ضامن 

لألشخاص املحتاجني هلذه األدوات؛
تعليم لغة اإلشارة أو توفري معلومات حول اجلهات التي تدّرس لغة اإلشارة؛	•
زيارة 	• )مثاًل  اليومية  والتجارب  األنشطة  يف  التواصل  يف  صعوبات  يملكون  الذين  األشخاص  إدماج  تشجيع 

يف  استخدامها  يمكن  بسيطة  وإيامءاٍت  ومجل  كلامت  وتعليمهم  املاء(  وجلب  والتنظيف،  والطهي،  األسواق، 
املجتمع؛

ربط األشخاص بجامعات/نواٍد توفر فرصًا للتفاعل االجتامعي مثل نادي الصم، ونادي األشخاص الذين لدهيم 	•
سكتة، ونادي الرياضة لذوي اإلعاقة، ومجاعات اللعب الشاملة للجميع.

اإلطار 6

ستيفاين تسمع عاملًا جديدًا
قد حيتاج األطفال الذين لدهيم إعاقات يف السمع إىل معينات سمعية ملساعدهتم عىل التواصل مع أرسهم 

سيهم. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن توفر املساعدة يف احلصول عىل املعينات وتقدم  وأصدقائهم ومدرِّ
التعليامت حول كيفية استخدامها وصيانتها. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أيضًا َتَبنيُّ مدى توافر البطاريات 

رخيصة التكلفة، كام أن بمقدورها أن تعمل عىل تعزيز استخدام لغة اإلشارة إذا كان ذلك مناسبًا.

مضت عّدة سنوات قبل اكتشاف اإلعاقة السمعية لدى ستيفاين، حيث عاشت يف عزلة فعلية تتواصل فيها مع أمها 
فقط. واستطاع طبيب متطّوع يف برنامج حميل للتأهيل املجتمعي أن حيّدد أن فقدان السمع لدهيا كان بسبب عدوى 
مزمنة يف األذن. وقدم هلا عالجًا للعدوى، ومن ثّم ُزودت بجهاز يساعدها عىل السمع. وبدأت ستيفاين بالذهاب 

إىل املدرسة االبتدائية التي فتحت أمامها آفاقًا جديدة، ومل تعد منعزلة بعد ذلك الوقت وهي اآلن تتفاعل مع 
أصدقائها بشكل يومي.
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التصدي لعوائق التواصل

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد يف تقليل أو إزالة العوائق أمام التواصل يف البيئة املحيطة عن طريق:

تشجيع املواقف اإلجيابية يف بيئة املنزل لتحقيق احلّد األقىص من فرص التواصل لدى األطفال و/أو البالغني ذوي 	•
اإلعاقة؛

حتديد األشخاص الرئيسيني الذين يستطيع ذوو اإلعاقة التواصل معهم، ومن هيتمون بام يقوله ذوو اإلعاقة؛	•
تبادل املعلومات مع اآلخرين حول وسائل التواصل املفّضلة لدى الناس. من املهّم تطوير وسائل يستطيع ذوو 	•

معي«  »تواصل  ورقة  إعداد  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن  مثاًل  مستقل،  بشكٍل  خالهلا  من  التواصل  اإلعاقة 
للشخص ذي اإلعاقة والتي ختب اآلخرين بأفضل طريقة لالتصال مع هذا الشخص؛

تعليم األرسة وأفراد املجتمع اسرتاتيجيات التواصل التي يمكن أن تكون مفيدة لذوي اإلعاقة، مثل إعطاء وقت 	•
إضايف للتواصل واستخدام لغة بسيطة وإيامءات وإشارات ورسوم أو طريقة برايل؛

تقديم مقرتحات حول كيف يمكن تكييف البيئة املحيطة للحصول عىل احلد األقىص من التواصل، كإتاحة املكان 	•
اهلادئ للحديث بالنسبة لشخص لديه صعوبات يف السمع، وتوفري اإلضاءة الكافية لألشخاص الذين يقرؤون 

الشفاه؛
بني - قد تساعد املشاركة مع منظامت ذوي اإلعاقة عىل حتقيق 	• تعزيز إنشاء جمموعة من مرتمجي لغة اإلشارة املدرَّ

ذلك؛
يواجهها 	• التي  التحّديات  حول  املجتمع  وعي  لزيادة  اإلعالم  وسائل  أو  العمومية  االجتامعات  من  االستفادة 

األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف التواصل؛
بالعمل مع منظامت ذوي اإلعاقة، الرتويج ألمهية احلاجة إىل املعلومات وأشكال التواصل امليرسة واستخدامها يف 	•

مجيع األنشطة، كالتدريب واألحداث املجتمعية والبامج التنموية.



املنارصة واالتصال     17

تقديم الدعم للمنارصة الذاتية

ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي ما ييل:

عدم إغفال سؤال ذوي اإلعاقة عام يريدون؛	•
تزويد الناس باملعلومات حول إعاقتهم؛	•
تعليم الناس حول النموذج االجتامعي لإلعاقة؛	•
تقديم املعلومات لذوي اإلعاقة حول حقوقهم ومسؤولياهتم؛	•
إرشاك ذوي اإلعاقة يف صنع القرارات اخلاصة ببنامج التأهيل املجتمعي؛	•
تزويد الناس باملعلومات حول اخلدمات القائمة يف جمتمعهم؛	•
ربط ذوي اإلعاقة بجامعات املساعدة الذاتية ومنظامت ذوي اإلعاقة حيثام وجدت يف جمتمعهم.	•

استخدام اإلشارات لبلوغ مستقبل أفضل

يف جزيرة بوهول يف الفلبني، أدخل برنامج التأهيل املجتمعي املحيل تدريبًا مبّسطًا عىل لغة اإلشارة لألشخاص 
الذين لدهيم إعاقات سمعية وأرسهم وأفراد جمتمعهم. ويف عام 2008 تعلم أكثر من 200 عضو يف املجتمع 

ترتاوح أعامرهم بني 8 و68 عامًا من خمتلف جماالت احلياة لغة اإلشارة، وهم اآلن مستمرون يف تعليم لغة اإلشارة 
ألرسهم وأصدقائهم. هتدف هذه املبادرة إىل زيادة الوعي حول ثقافة الصم وتشجيع الناس عىل احرتام الصم 

والتواصل معهم. ويف هناية إحدى دورات التدريب 
التي استمرت ألربعة أسابيع، متّت دعوة املدربني )يف 

غالبيتهم كانوا من الصم البالغني( إىل إجراء برامج 
مشاهبة لتعليم لغة اإلشارة يف إحدى اجلامعات 

املحلية، وقامت اجلامعة بدفع أجور هلم لتقديم مثل 
هذه البامج التدريبية. وقد انضم ثالثة من أكثر 

تالميذ اجلامعة متّيزًا إىل مرشوع التأهيل املجتمعي 
كمعلمني يف مدارس الصم الثانوية.

الفلبنياإلطار 7
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التأكد من أن موظفي التأهيل املجتمعي قادرون عىل التواصل الفّعال

التواصل بشكل مؤثر لدعم ذوي اإلعاقة  القادرين عىل  يكونوا من األشخاص  أن  املجتمعي  التأهيل  عىل موظفي 
من خالل أنشطة املنارصة. يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي التفاعل مع أناس من خمتلف اخللفيات ومن مجيع 
مشارب احلياة، وهم بحاجة إىل إيصال املعلومات بشكل واضح، خاّصًة عندما تكون املواضيع صعبة أو حّساسة، أو 
لدى وجود فروق يف الطبقة أو املكانة االجتامعية، أو عند عدم وجود لغة مشرتكة للتواصل من خالهلا، أو عند وجود 

اختالفات يف مستوى معرفة القراءة والكتابة. وينبغي عىل موظفي التأهيل املجتمعي القيام بام ييل:

تشجيع بيئة مواتية لالتصال ودعم األشخاص الذين جيدون صعوبات يف التواصل للتعبري عن أنفسهم؛	•
حتّدث اللغات واللهجات نفسها املتحّدث هبا يف املجتمعات املحلية؛	•
معرفة لغة اإلشارة املحلية وكيفية استخدام طرق بديلة للتواصل؛	•
فهم واحرتام االختالفات املحلية سواًء الثقافية أم تلك الناجتة عن الفئة والطبقة االجتامعية، والترّصف كنموذج 	•

باحرتام  التواصل  طريق  عن  به  حُيتذى  قدوة 
املهّمشة  واجلامعات  والنساء  اإلعاقة  ذوي  مع 

األخرى؛
التواصل بشكل مستمر مع األطراف املعنية 	•

املختلفة يف قطاعات الصحة والتعليم 
وكسب العيش والقطاع االجتامعي، 

وتيسري احلوار خالل لقاءات األطراف 
املعنية؛

اإلعالم 	• وسائل  استخدام  كيفية  معرفة 
للتواصل مع العامة.



التعبئة املجتمعية     19

التعبئة املجتمعية
مقدمة

به،  واملطالبة  حمّدد  ببنامج  الناس  وعي  لزيادة  املعنية  األطراف  من  عدد  أكب  مجع  عملية  هي  املجتمعية  التعبئة 
إذ  الذات.  بغية حتقيق االستدامة واالعتامد عىل  املوارد واخلدمات، ولتعزيز مشاركة املجتمع  وللمساعدة يف تقديم 
يمكن حتقيق الكثري عندما يتقاسم الناس من خمتلف أجزاء املجتمع هدفًا مشرتكًا وينخرطون بشكل فّعال يف حتديد 
احلاجات ويف كوهنم جزءًا من احلل. وتساعد التعبئة املجتمعية يف متكني املجتمعات وجعلها قادرة عىل إطالق عملية 

التنمية فيها والتحكم هبذه العملية.

لن حُيرز سوى قدر قليل من التقدم جتاه شمول اإلعاقة يف أجندة املجتمع ما مل يتّم بناء الدعم املجتمعي وانخراط 
القطاعات املختلفة للمجتمع بشكل فعال يف عملية التغيري )11(. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي استخدام التعبئة 
الذاتية، ومنظامت  املساعدة  املجتمع كذوي اإلعاقة، وأفراد األرسة، ومجاعات  املعنية يف  املجتمعية جلمع األطراف 
وذلك  والسياسات  القرارات  وصانعي  املحلية،  والقيادات  املحلية،  والسلطات  املجتمع،  وأعضاء  اإلعاقة،  ذوي 
ملعاجلة العوائق املاثلة يف املجتمع وضامن اإلدماج الناجح لذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم يف ظل فرص وحقوق متساوية.

التأهيل املجتمعي أن جتمع الناس للتحرك وإحداث  يرّكز هذا العنرص عىل الكيفية التي تستطيع من خالهلا برامج 
التغيري يف املجتمعات التي تعمل هذه البامج فيها.

الشكل )1(: أربع خطوات للتعبئة املجتمعية

1- مجع الناس 
   مع بعضهم

2- زيادة
   وعي الناس

3- املساعدة يف تقديم 
   املوارد واخلدمات

4- تيسري وتعزيز 
   مشاركة املجتمع

االعتامد عىل الذات 
واستدامة الربامج
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كولومبيااإلطار 8
التمكني من خالل تويل أدوار قيادية

يف كولومبيا، تنفذ العديد من البلديات برامج للتأهيل املجتمعي متوهلا وتديرها احلكومة املحلية. ويف عام 2002، 
العديد من براجمها مل تعد قابلة  بأن  وبعد عدة سنوات من اخلبة، قامت إحدى احلكومات املحلية، إدراكًا منها 
لالستمرار وتفتقر إىل امللكية املجتمعية، باملساعدة يف إقامة مرشوع جتريبي سّمي مؤسسة ذوي اإلعاقة يف كوكازيا 

FUNDISCA يف بلدية كوكازيا يف شامل كولومبيا.

وكان الغرض الرئييس من هذا املرشوع هو تيسري متكني ذوي اإلعاقة عن طريق السامح هلم بتويل أدوار القيادة يف 
 FUNDISCA برنامج التأهيل املجتمعي ولعب دور فاعل يف التخطيط والتحّكم بأمور حياهتم. قامت مؤسسة
واألهايل  اإلعاقة  ذوي  فيهم  بمن  البنامج،  ودعم  للتجمع  املجتمع  يف  األشخاص  من  العديد  وحشد  بتعبئة 

ومقدمي الرعاية واألفراد املرشدين والسكان األصليني للمنطقة وأعضاء املجتمع وقادته.

وتضم املؤسسة اآلن نحو 218 عضوًا وقد أرشكت 20 متطوعًا يعملون كأفراد للتأهيل املجتمعي. هؤالء املوظفون 
مسؤولون يف املقام األول عن حتديد ذوي اإلعاقة وتقديم الدعم الرضوري هلم وألرسهم، ويعملون عىل تعزيز 

تقدير الذات واإلدماج يف األرسة واحلصول عىل اخلدمات يف قطاعات الصحة والتعليم والعمل والتشغيل.

أمام مصلحة اجلامعة،  الشخصية  النكسات، كوضع بعض األعضاء مصاحلهم  املؤسسة عددًا من  وقد واجهت 
وحمدودية املوارد الالزمة ملعاجلة قضايا اإلعاقة عىل مستوى البلدية، ودأب بعض املؤسسات ومقدمي اخلدمة عىل 

إبداء قدر قليل من املراعاة لقضايا اإلعاقة.

مؤسسة  تصبح  وأن  الصعوبات  هذه  تتخطى  أن  واجلهد  الوقت  مع  املؤسسة  استطاعت  فقد  ذلك،  من  بالرغم 
نشيطة ومستقرة. وبسبب اسرتاتيجية التعبئة املستمرة للمجتمع التي تبنتها املؤسسة، فقد متّكنت من حّث املجتمع 
عىل أن يصبح مهتاّمً ومنخرطًا يف األنشطة املتعلقة باإلعاقة. وقد قربت بني ذوي اإلعاقة وجمتمعاهتم، وشّجعت 

كبار شخصيات املجتمع عىل أن يصبحوا مدافعني عن قضايا اإلعاقة لدى السلطات املحلية.
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اهلدف

متكني املجتمعات املحلية إلزالة العوائق أمام ذوي اإلعاقة وأرسهم، ولعب دور فعال يف تيسري إدماج ذوي اإلعاقة 
وأرسهم يف أنشطة املجتمع.

دور التأهيل املجتمعي 

إن دور التأهيل املجتمعي هو تعبئة املجتمع لضامن تغيري املواقف والسلوكيات السلبية جتاه ذوي اإلعاقة وأرسهم، 
ودعم املجتمع لبامج التأهيل املجتمعي، ودمج قضية اإلعاقة يف مجيع قطاعات التنمية.

النتائج املرجوة

أن تصبح املجتمعات واعية حلاجات األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم ومتحفزة لتحسني نوعية حياهتم.	•
تقليل أو إزالة العوائق أمام ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم يف املجتمع.	•
أن متلك املجتمعات املعرفة بالتأهيل املجتمعي وكيفية استخدام موارد املجتمع يف تطوير واستدامة برامج التأهيل 	•

املجتمعي 
مشاركة املجتمعات يف ختطيط وتنفيذ وإدارة برامج التأهيل املجتمعي 	•

املفاهيم الرئيسية

تعريف »املجتمع«

املجتمعي،  للتأهيل  برنامج  أي  يف  رئيسيًا  دورًا  يلعب  املجتمع  أن  بالفعل  يوحي  املجتمعي«  التأهيل   « عنوان  إن 
ويمكن وصف »املجتمع« عىل أنه أشخاص يعيشون معًا يف شكٍل ما من أشكال التنظيم أو التالحم االجتامعي. لكن 
املجتمعات بشكل عام ليست متجانسة، وغالبًا ما يمتلك أفرادها خصائص سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية 
إىل  منتمني  األفراد  يكون  قد  »التقليدي«  الريفي  املجتمع  املثال، يف  واهتاممات وتطلعات خمتلفة )12(. فعىل سبيل 
مجاعات عرقية خمتلفة، ويتحّدثون لغات خمتلفة، ويتمسكون بمعتقدات دينية خمتلفة، وينخرطون يف ممارسات ثقافية 

خمتلفة.

األطراف املعنية يف املجتمع

تتألف املجتمعات من خمتلف األشخاص واجلامعات واملنظامت، والعديد من هؤالء يكونون أطرافًا معنية ذات أمهية 
ومعلمي  وأصدقائهم،  وجرياهنم  وأفراد أرسهم  اإلعاقة  ذوي  املعنية  األطراف  املجتمعي. وتشمل  التأهيل  لبامج 
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)الكتيب  اإلدارة  فصل  يقّدم  املحلية.  والسلطات  اإلعاقة،  ذوي  ومنظامت  الذاتية،  املساعدة  ومجاعات  املدارس، 
ومسؤولياهتم.  الرئيسية  أدوارهم  عن  ملخصًا  ويشمل  املعنية  األطراف  حول  تفصياًل  أكثر  معلومات  التمهيدي( 
وجتدر املالحظ أنه داخل كل جمتمع يكون بعض األطراف املعنية أكثر نفوذًا من غريهم )مثل الزعامء العشائريني أو 

القيادات الدينية والسياسية( ويملكون قوة أكب لصنع القرارات يف القضايا التي هتّم املجتمع.

اإلعاقة كقضية جمتمعية

إن قضايا التنمية املجتمعية التي تتعلق بالصحة والتعليم واملياه والرصف الصحي واإلسكان والنقل والبيئة تؤثر مجيعًا 
يف حدوث اإلعاقة وانتشارها )انظر مكّون الصحة(. لذلك، فإن اإلعاقة هي قضية مهمة يف املجتمعات ورغم ذلك 

فإهنا غالبًا ما تكون مهملة.

ويف العديد من املجتمعات، هناك عوائق تؤثر يف جودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. ويأيت من بينها 
العوائق املادية/البيئية والثقافية واخلدمية وعوائق املواقف والنظم والسياسات. وقد تضمنت املكّونات املختلفة هلذه 
الدالئل اإلرشادية رشحًا أكثر تفصياًل حول خمتلف أنواع العوائق التي يواجهها ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم. ومن 
املهم أن تكون برامج التأهيل املجتمعي قادرة عىل حتديد وفهم العوائق املاثلة يف كل جمتمع، والتي تطال بدورها أكثر 

ما تطال األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.

التعبئة املجتمعية

يوجد تركيٌز قوٌي داخل قطاع التنمية عىل تويل املجتمعات دور القيادة يف أنشطة التنمية بدالً من كوهنا جمرد متلٍق للِمنَح 
واخلدمات. وعىل الدوام، اعُتِب املجتمع احلكم األفضل فيام يتصل بمشاكله، وأن لديه القدرة عىل اختاذ اإلجراءات 
املناسبة حلل هذه املشاكل. إن التأهيل املجتمعي هو اسرتاتيجية للتنمية املجتمعية الداجمة والشاملة للجميع، وبالتايل 
ُينرَْصت هلذه املجتمعات وتعطى الفرصة للمشاركة املبارشة يف عملية  هنالك إقرار بأمهية مشاركة املجتمع، مثل أن 

صنع القرارات واألنشطة التي تؤثر يف حياهتا )انظر الكتّيب التمهيدي(.

أمرًا  اإلعاقة  للمساعدة يف جعل قضية  توظيفها  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن  اسرتاتيجية  املجتمع هي  تعبئة  إن 
خيص اجلميع ال شأنًا خيص ذوي اإلعاقة فقط. إهنا اسرتاتيجية يمكن استخدامها من قبل برامج التأهيل املجتمعي 
جلعل األطراف املعنية يف املجتمع ينخرطون يف أنشطة التأهيل املجتمعي الرامية إىل حتقيق التنمية الشاملة للجميع. 
التي  املنافع  تستمر  أن  األكب هو  االحتامل  فإن  املجتمعات يف عملها  بإرشاك  املجتمعي  التأهيل  برامج  تقوم  عندما 

حيصل عليها ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم حتى بعد انتهاء التمويل والدعم.
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 بناء اجلسور لتحفيز املجتمعات
يف مقاطعة أداما يف إثيوبيا، الحظ أحد موظفي التأهيل املجتمعي أن جرسًا يمر عب أحد األهنار 

كان مكسورًا. وكان من الصعب عىل ذوي اإلعاقة استخدام هذا اجلرس وقد عانى آخرون أيضًا من 
صعوبات مماثلة. فعىل سبيل املثال، أصيب صبي صغري بكرس يف ذراعه حني حاول املرور فوق النهر، 
فقام موظف التأهيل املجتمعي باالتصال باملدرسة وسلطات احلكومة املحلية، وشكل جلنة لتحسني 
إمكانية الوصول يف هذه املنطقة. وقامت هذه اللجنة بتعبئة املجتمع للمسامهة باملال واجلهد البدين. 

ويف النهاية تم بناء جرس جديد باملشاركة مع احلكومة املحلية التي سهلت عملية التشييد. 
وبعد انتهاء بناء اجلرس اجلديد أصبحت احلكومة 

املحلية متحمسة لفعل املزيد لصالح ذوي 
اإلعاقة وقررت القيام بمزيد من التحسينات يف 
املدرسة املحلية لكي تصبح أكثر إتاحة لألطفال 
ذوي اإلعاقة. وأدرك برنامج التأهيل املجتمعي 
أن املجتمع مورد كبري يمكن تشجيعه وحثه عىل 
حتسني ظروف احلياة فيه. وحتى بوجود مصادر 

قليلة، فإنه يمكن إنجاز العديد من األمور، 
خاصة عندما يشعر املجتمع بملكيته هلذه الفكرة.

إثيوبيااإلطار 9

األنشطة املقرتحة

بام أن تعبئة املجتمع هي عملية مستمرة، فإن هذا العنرص ال يعد دلياًل يرشح كيفية حتقيق هذا الغرض خطوة بخطوة، 
ولكنه يقرتح أنشطة واسعة النطاق ومتمحورة حول عناوين رئيسية. إن العديد من هذه األنشطة مشرتكة مع أقسام 

أخرى من هذه الدالئل اإلرشادية، وخصوصًا فصل اإلدارة.

التعرف عىل املجتمع

إن تعبئة املجتمع من أجل معاجلة قضايا اإلعاقة ودعم تطوير وتنفيذ التأهيل املجتمعي تتطلب أن يصبح املرء عىل 
دراية باملجتمع. ويتعنّي عىل برنامج التأهيل املجتمعي أن يسعى لفهم للسياق الذي يعيش فيه الناس، كالسياق املادي 
واالقتصادي واالجتامعي والسيايس والثقايف، والقضايا واملشاكل التي يواجهها املجتمع. ويعد أسلوب حتليل احلالة 

طريقة فّعالة للقيام بذلك، وقد تّم تقديم وصف تفصييل لتحليل احلالة يف فصل اإلدارة.

التعبئة املجتمعية. فيجب حتديد األشخاص الذي  إن التعّرف عىل أركان النفوذ يف املجتمع هو نشاط مهّم يف إطار 
يشغلون مناصب رسمية ذات نفوذ، كقيادات احلكومات املحلية وكبار الشخصيات يف مجاعات ومنظامت املجتمع 
)مجاعات املساعدة الذاتية، منظامت ذوي اإلعاقة(، عالوة عىل األفراد اآلخرين يف املجتمع ممّن يمكن أن يكون هلم 
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تأثري عىل قطاعات التنمية املختلفة )كاملعلمني يف قطاع التعليم(. ومن املهم لبامج التأهيل املجتمعي معرفة أركان 
النفوذ تلك ألن األشخاص ذوي السلطة والنفوذ لدهيم القدرة عىل تعبئة اآلخرين لدعم املبادرات يف املجتمع.

املواقف  نتبنّي  أن  املجتمع  عن  نستعلم  عندما  أيضًا  املهم  ومن 
والسلوكيات احلالية املوجهة جتاه ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. إن 
سلوك الناس جتاه اآلخرين غالبًا ما يكشف مواقفهم؛ ومن خالل 
عدم  عن  ينُم  سلوكهم  كان  إذا  ما  إدراك  يمكن  سلوكهم  مراقبة 

االحرتام أو التعايل أو االضطهاد أو االستخفاف.

بناء الثقة واملصداقية داخل املجتمع

من املهم أن تأخذ برامج التأهيل املجتمعي وقتًا كافيًا لبناء الثقة واملصداقية مع األطراف املعنية يف املجتمع. عىل برامج 
التأهيل املجتمعي القيام بام ييل:

حتصل عىل إذن القيادات املحلية للعمل مع املجتمع؛	•
تكون ذات حضور وفاعلية يف جمتمعاهتا وأن تدعم أنشطة األطراف املعنية األخرى؛	•
تتواصل مع خمتلف األطراف املعنية يف املجتمع من أجل التعرف عليهم والبدء بتفّهم مشاكلهم وابتكار الطرق 	•

الفضىل للعمل معهم؛
تتبادل املعلومات اهلامة حول برناجمها وتطلع اآلخرين عىل أي حتديث هام جيري عىل هذا البنامج، بشكل منتظم؛	•
تكون صادقة وشفافة وال تقّدم وعودًا للمجتمع ال تستطيع الوفاء هبا.	•

زيادة الوعي يف املجتمع

من أجل تعبئة املجتمع بنجاح واكتساب الدعم للمبادرات التي ُتعنى باإلعاقة، جيب أن يكون أعضاء املجتمع أوالً 
عىل وعي بقضية اإلعاقة، وأن يرشعوا بفهم مدى أمهية هذه القضية وما هي اإلجراءات التي يمكنهم اختاذها. يمتلك 
العديد من أفراد املجتمع معرفة حمدودة حول قضية اإلعاقة، ونتيجة لذلك سيكون لدهيم مواقف وترصفات سلبية 

جتاه ذوي اإلعاقة؛ إذ يمكن تصور اإلعاقة عىل أهنا جمرد قضية صحية، والتعامل معها من منطلق الشفقة والوصم.

توجد طرق عديدة لتعريف أفراد املجتمع بقضية اإلعاقة وخلق الوعي لدهيم بشأهنا. فعىل سبيل املثال يمكن لبامج 
التأهيل املجتمعي استخدام املناقشات اجلامعية، ولعب األدوار التمثيلية، وإعداد البطاقات التعليمية، ورسد القصص، 

وتأليف األغاين واملرسحيات، وعروض الدمى، واالستعانة بامللصقات اجلدارية واألفالم واإلذاعة.

توجد أمور مهمة جيب تذكرها عند رفع مستوى الوعي حول قضية اإلعاقة يف املجتمع، من قبيل أنه:

ينبغي أن تكون الرسائل بسيطة؛	•
جيب أن تكون الوسائل املستخدمة مالئمة للثقافة املحلية؛	•
يكون ألنشطة زيادة الوعي أثر أكب عندما يشارك ذوو اإلعاقة بشكل مبارش يف تنفيذها؛	•
يتطّلب تغيري املواقف والسلوكيات شيئًا من الزمن، وهو عملية مستمرة.	•
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 مواقف تغّيت 
كالومي صبي صغري لديه رصع ويعيش مع أرسته يف أحد املجتمعات الريفية يف كينيا. ولدى كالومي إعاقة 

حركية ناجتة عن تقلصات حادة يف الساق نتيجة تعرضه لنوبة رصع بالقرب من نار مشتعلة أصابته باحلروق. 
وقد تأخرت مهارات عدة لديه مثل مهارات التواصل بسبب إخفائه وعزله عن بيئته املحيطة. وقد كانت أرسة 

كالومي منبوذة يف املجتمع بسبب إعاقة ولدها، ونتيجة ذلك فقد واجهوا صعوبة مّجة يف تلبية حاجاهتم حتى 
األساسية منها.

تّم التعرف عىل كالومي خالل مسح لإلعاقة ُأجري يف املقاطعة. وقام عامل يف التأهيل املجتمعي بأخذ كالومي 
إىل مركز صحي لكي يتسنى إعطاؤه الدواء للسيطرة عىل نوباته. وتم إجراء ترتيبات عن طريق مؤسسة كينيا 

لألبحاث الطبية بالتعاون مع مجعية ذوي اإلعاقة يف كينيا لتمكني كالومي من اخلضوع جلراحة لكي يتم تصحيح 
تقلصاته. وتلّقى كالومي أيضًا عالجًا أساسيًا لتحسني مهاراته، وخضع كالومي وأرسته للمتابعة شهريًا يف 

جمتمعهم عن طريق العاملني امليدانيني يف مؤسسة كينيا لألبحاث الطبية.

ومتّت توعية املجتمع أيضًا حول اإلعاقة، بام يف ذلك العوامل املحتملة املسّببة هلا، أثناء االجتامعات التي يعقدها 
شيخ القبيلة مع أفرادها. وساعدت كوادر مؤسسة كينيا لألبحاث الطبية املجتمع يف فهم أن الرصع ليس معديًا 

وأن السحر ال يسّبب اإلعاقة، وأن هناك مسؤولية تقع عىل عاتق كل فرد من املجتمع لدعم األطفال ذوي 
اإلعاقة وأرسهم. وقد ساعد التواصل املنتظم مع أفراد املجتمع يف تغيري املواقف جتاه ذوي اإلعاقة وأرسهم، 

حتى إن بعض أفراد املجتمع قاموا ببناء بيت ألرسة كالومي.

كينيااإلطار 10
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حّث املجتمع عىل املشاركة

والعمل  اإلعاقة  قضايا  معاجلة  عىل  املجتمع  يف  املعنية  األطراف  بحّث  املجتمعي  التأهيل  برامج  تقوم  أن  املهم  من 
لتحقيق تنمية داجمة وشاملة للجميع. ومن الرضورة بمكان التواصل مع خمتلف األطراف املعنية يف املجتمع وحثهم 
وتشجيع مشاركتهم يف العمل املجتمعي وإحداث التغيري فيه. كام يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي العمل عىل 
إقناع األطراف املعنية أن التأهيل املجتمعي هو اسرتاتيجية يمكن أن تعود يف هناية املطاف بالنفع عىل املجتمع بكامله ال 
عىل األشخاص ذوي اإلعاقة فقط. وبالتايل فمن املهم العمل عىل توعية أفراد املجتمع وتعريفهم باسرتاتيجية التأهيل 

املجتمعي )املفهوم، الفلسفة، اهلدف، الغاية( وكيف يمكن هلا أن تساعد املجتمع.
 

كام أن فهم ما حيّث األطراف املعنية يف املجتمع ويدفعهم للتحرك هو أمر بالغ األمهية. فقد يكون من الرضوري يف 
املعنية ومحاسهم )11(. لكن من  اهتامم األطراف  لزيادة  تقديم حوافز  يتم  أن  املجتمعية  التعبئة  األوىل من  املراحل 
املحّبذ أن تسعى برامج التأهيل املجتمعي للتأكيد عىل فهم الناس لقيمة مشاركتهم ومقدار الرىض الذي حيصلون عليه 
من خالل املشاركة، عوضًا عن تقديم احلوافز أو املكافآت هلم. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي عىل سبيل املثال أن 
تدعو األطراف املعنية الرئيسية يف املجتمع )قيادات املجتمع( ملشاهدة أنشطة التأهيل املجتمعي أو أن تنظم زيارات 

ميدانية إىل جمتمعات أخرى تعمل ضمنها أنشطة التأهيل املجتمعي بشكل جيد.

خلق فرص املشاركة املجتمعية

تتألف املجتمعات من العديد من األطراف املعنية، وكل منهم يملك آراء وأفكارًا وأولويات وجداول أعامل خمتلفة 
عن اآلخرين. وليس من الرضوري لتعبئة املجتمع أن يتم الوصول إىل مجيع األطراف املعنية يف الوقت ذاته، إذ يمكن 

تعبئة قطاعات خمتلفة من املجتمع يف أوقات خمتلفة للمشاركة يف أوجه خمتلفة من برنامج التأهيل املجتمعي. 

احلالة  حتليل  يف  مثاًل  املجتمع،  يف  املجتمعي  التأهيل  أنشطة  خمتلف  يف  املشاركة  إىل  املعنية  األطراف  دعوة  ويمكن 
للمساعدة يف رفع مستوى الوعي حول حاجات املجتمع وحقوقه وموارده وقدراته وأدواره )انظر فصل اإلدارة(.

ويتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي حتديد العوائق التي قد متنع األطراف املعنية يف املجتمع من املشاركة، والعمل مع 
هؤالء للتغلب عىل هذه العوائق. وقد تتضّمن عوائق املشاركة القيود الزمنية أو القيود الثقافية أو مسؤوليات األرسة 

أو مسؤوليات العمل أو ضعف تقدير الذات.
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مجع األطراف املعنية معًا

من املهّم مجع األطراف املعنية معًا للرشوع يف النقاش والتفاوض املطلوبني للعمل وإحداث التغيري. فتنظيم اجتامعات 
منتظمة مع خمتلف األطراف املعنية يف املجتمع هو طريقة جيدة لتحقيق ذلك. وجيب أخذ التوازن بني القوى باحلسبان 

يف االجتامعات لضامن عدم إقصاء اجلامعات املستضعفة وسلبها القوة. 

بناء القدرات يف املجتمع

يلعب أفراد املجتمع دورًا حيويًا يف برامج التأهيل املجتمعي، ومن الرضوري األخذ بعني االعتبار التدريب الذي قد 
حيتاجونه لالرتقاء بمهاراهتم ومعرفتهم. ولن يتم مناقشة بناء القدرات بشكل مفصل هنا حيث أنه مدرج يف فصل 

اإلدارة.

االحتفال باالنجازات

لضامن استمرار الدافع لدى األطراف املعنية يف املجتمع ودوام مشاركتهم، فإنه من املهم تقدير مسامهاهتم وإنجازاهتم. 
فمن شأن االحتفاالت أن تشحذ مّهة املجتمع جمددًا وأن جتذب اهتاممًا أكثر من داخل هذا املجتمع وخارجه، وأن تبني 

الدعم لبامج التأهيل املجتمعي والتنمية الداجمة والشاملة للجميع.
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مقدمة
إن السياسة بمعناها الضّيق تشري إىل أنشطة احلكومات والسياسيني أو األحزاب السياسية. ويشمل التعريف األوسع 
للسياسة العالقات املتبادلة بني الناس ــ بني الرجال والنساء، بني الوالدين واألطفال، بني األشخاص ذوي اإلعاقة 

وغري ذوي اإلعاقة ــ وعمل السلطة يف كل مستوى من مستويات التفاعل البرشي.

وتتضّمن املشاركة السياسية طائفة واسعة من األنشطة التي من خالهلا يطور الناس آراءهم بشأن العامل وكيف حُيكم، 
تؤثر يف حياهتم. وترتاوح هذه  التي  القرارات  املشاركة يف صياغة وتشكيل  إىل  اآلراء، ويسعون  ويعبون عن هذه 
األنشطة من تطوير األفكار املتعلقة باإلعاقة أو غريها من القضايا االجتامعية عىل مستوى الفرد أو األرسة، واالنضامم 
إىل منظامت ذوي اإلعاقة أو منظامت ومجاعات أخرى، والقيام بحمالت عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الوطني، 

إىل االنخراط يف عملية السياسة الرسمية كالتصويت أو االنضامم حلزب سيايس أو الرتشح لالنتخابات.

ويمكن للناس العاديني املشاركة يف السياسة، ولكل فرد احلق باملشاركة بمن يف ذلك ذوي اإلعاقة. ويف هذا السياق، 
السياسية  احلياة  املشاركة يف  املادة 29 حول  بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  املتحدة  األمم  اتفاقية  ُتويص 
والعامة أن »عىل الدول األطراف أن تضمن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقوق السياسية وفرصة التمّتع هبا عىل قدم 

املساواة مع اآلخرين«)5(.

يواجه ذوو اإلعاقة العديد من العوائق التي حتول دون مشاركتهم السياسية، وقد حيجم العديد منهم عن املشاركة يف 
السياسة بسبب إمهال القضايا التي هتّمهم و/أو بسبب إحساسهم بأهنم يمتلكون سلطة حمدودة للتأثري يف إحداث 
التغيري وصنع القرار. إن تعزيز املشاركة السياسية لذوي اإلعاقة هو جزء مهم من عملية التمكني. وإىل أن يقوم املزيد 
من ذوي اإلعاقة باملشاركة، فإن أصواهتم سوف تظل غري مسموعة، وستظّل حقوقهم يف اإلنصاف والوصول إىل 

قطاعات الصحة والتعليم وكسب العيش والقطاع االجتامعي حمدودة.

املشاركة السياسية
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أوغندا اإلطار 11

جتربة غولو
تشّكل االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة يف أوغندا يف عام 1987 بغرض املنارصة من أجل حتقيق تكافؤ الفرص بني 

ذوي اإلعاقة واآلخرين، ومشاركتهم يف وضع سياسات البامج املعنية باإلعاقة وختطيط وتنفيذ هذه البامج 
ضمن رشاكة قوية مع احلكومة واملجتمع املدين وعامة الشعب. وبعد سنوات عدة من سعي االحتاد الوطني لذوي 

اإلعاقة يف أوغندا عب املنارصة السياسية إىل استاملة صنّاع القرار، أصبح األشخاص ذوو اإلعاقة اليوم يمثلهم 
مخسة برملانيني، وكثري من املستشارين يف احلكومة املحلية عىل مستوى املقاطعات والتقسيامت اإلدارية األدنى. 

كام هو احلال يف العديد من البلدان األخرى، متلك أوغندا قوانني تتعلق بذوي اإلعاقة بام فيها: مرسوم جملس 
اإلعاقة )2003(، والسياسة املعنية باإلعاقة )2003(، ومرسوم األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(، ومرسوم 

تكافؤ الفرص )2007(. وينص مرسوم 2006 عىل أحكام تتعّلق بإمكانية الوصول والعقوبات التي تطال 
املخالفني للقانون.

توجد قوانني مشاهبة يف عّدة بلدان أخرى لكن تنفيذها غالبًا ما يكون دون املستوى، كام ال يدري عاّمة الناس 
بوجود هذه القوانني وآثارها. ويرى االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة يف أوغندا أنه » إذا مل خيرج املستفيدون للمطالبة 

بحقوقهم، فإن املراسيم ذات الصلة ستبقى حبًا عىل ورق ولن ينتفع املستفيدون املعنيون هبا«.

مل يكن البنك املئوي للتنمية الريفية املحدود يف غولو بأوغندا ميسور الوصول بالنسبة لذوي اإلعاقة. وكان ملبنى 
البنك عّدة درجات مما أوجد صعوبة يف دخول أصحاب اإلعاقة احلركية، وخاصة مستخدمي الكريس املتحرك. 
وناقش االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة يف أوغندا هذه القضية مع البنك الذي رفض تعديل مدخل املبنى بام يكفل 

سهولة احلركة والوصول إليه.

ينص مرسوم األشخاص ذوي اإلعاقة )2006( عىل أنه »من مسؤولية مجيع أعضاء املؤسسات العامة واخلاصة 
توفري إمكانية وصول مالئم لألشخاص ذوي اإلعاقة واستخدام التصاميم العامة لدى بناء املراحيض«. لذا توجه 

االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة يف أوغندا باألمر إىل املحكمة وبعد عّدة جلسات استامع، حكم القايض لصالح 
االحتاد وألزم البنك بجعل مبناه سهل الوصول وألزمه بتغطية نفقات املحاكمة التي تكّبدها االحتاد. وكنتيجة هلذه 

القضية أصدرت إدارة البنك املئوي توجيهاهتا 
جلميع فروع البنك عب الدولة إىل ضامن سهولة 

حركة ذوي اإلعاقة يف مبانيها.

ترسم جتربة غولو مثاالً جيدًا للحركات املنارصة 
لذوي اإلعاقة. ومن هنا، ينبغي أن يتمتع ذوو 

اإلعاقة وأفراد أرسهم بالوعي السيايس لنيل 
حقوقهم. وقد أثبتت هذه التجربة أيضًا أنه جيب 

تعبئة الناس وتنظيمهم للدفاع عن حقوقهم 
وإحداث التغيري يف جمتمعاهتم.
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اهلدف

مشاركة ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية والعامة عىل أساس متساٍو مع اآلخرين.

دور التأهيل املجتمعي 

يتمثل دور التأهيل املجتمعي فيام ييل:

أن يملك ذوو اإلعاقة وأرسهم املعلومات واملهارات واملعرفة لتمكينهم من املشاركة يف السياسة، وأن يكون لدهيم 	•
إمكانية احلصول عىل الفرص للمشاركة؛

قلب سياسات 	• تكون يف  السيايس، وأن  القرار  يمكن دجمها يف عملية صنع  مرئية حتى  اإلعاقة  تكون قضايا  أن 
وبرامج التنمية.

النتائج املرجوة

أن حيوز موظفو التأهيل املجتمعي عىل قدر أكب من الوعي بالنظام السيايس.	•
أن حيوز األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم عىل قدر أكب من الوعي السيايس.	•
العمليات 	• يف  املشاركة  يف  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  وحقوق  اإلعاقة  لقضايا  املدين  واملجتمع  احلكومات  إدراك 

السياسية.
تقليل أو إزالة العوائق التي متنع مشاركة ذوي اإلعاقة وأرسهم يف العمليات السياسية.	•

املفاهيم األساسية

السلطة وصنع القرار

األفراد  قبل  القرارات من  الترصف. وتّتخذ  القائم عىل معرفة واحلرية يف  املستنري  القدرة عىل االختيار  السلطة هي 
الذين لدهيم السلطة، ويف كافة املجتمعات يوجد بعض األفراد ممن لدهيم سلطة أكب من غريهم بسبب بعض عوامل 
عىل  السلطة  وتوجد   .)13( االقتصادي  والوضع  السياسية،  واالنتامءات  والعرق،  االجتامعي،  والنوع  السن،  مثل 
الذين يملكون سلطة صنع  كل مستويات املجتمع، من مستوى األرسة حتى مستوى احلكومة - ولعل معرفة من 

القرارات وملاذا يملكون هذه السلطة ُتعد خطوة أوىل مهمة يف املشاركة السياسية.
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العوائق املاثلة أمام املشاركة السياسية

إن العوائق التي يواجهها الناس عند املشاركة السياسية مشاهبة للعوائق املذكورة يف املكّونات األخرى من الدالئل 
اإلرشادية للتأهيل املجتمعي. وبإجياز، تتضّمن هذه العوائق ما ييل:

الفقر - ُيركز الفقراء بشكل رئييس عىل أنشطة البقاءعىل احلياة؛ حيث يتعنّي يف األغلب تلبية احتياجاهتم األساسية 	•
قبل أن يستطيعوا املشاركة، لذلك فهم يملكون وقتًا أو اهتاممًا حمدودين.

التعليم - بدون املعلومات واملعرفة يمكن أن تكون املشاركة املجدية يف احلياة السياسية صعبة.	•
العزلة االجتامعية - هناك شبكات حمدودة لدعم وتشجيع املشاركة السياسية.	•
عوامل شخصية - يمكن أن يملك األشخاص ثقة أو دوافع حمدودة للمشاركة.	•
الوصم والتمييز - يمكن جلامعات األكثرية أن تبدي حتّيزًا وخوفًا وعدم ارتياح جتاه ذوي اإلعاقة، ولذا قد ال تدعم 	•

مشاركتهم.
نقص العمليات املالئمة لإلعاقة ــ يمكن لعوائق الوصول أن ختلق صعوبة أمام ذوي اإلعاقة للمشاركة، مثاًل قد 	•

تكون غرف التصويت غري معّدة بحيث تسمح بدخول ذوي اإلعاقة إليها.
القليل من األمثلة عن أشخاص ذوي إعاقة 	• البلدان أو املجتمعات هنالك  العديد من  القدوة - يف  نقص نامذج 

يتقّلدون مناصب سياسية رفيعة املستوى.
العوائق القانونية - ال ُيسمح يف العديد من البلدان لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتصويت، ومن هؤالء عىل سبيل 	•

املثال األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية.

إنه ألمر جوهري أن تكون برامج التأهيل املجتمعي واقعية حول مستوى املشاركة املمكنة من الناحية العملية بالنسبة 
لذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف جمتمعات فقرية، وأن يتم تصميم األنشطة بعد أخذ العوائق املحتملة باحلسبان.

اإلعاقة كقضية سياسية

إن العديد من األرضار التي يواجهها ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم تكون نامجة عن عدم معاجلة احلكومات وصانعي 
القرار لبعض مشاكل اإلعاقة األساسية، مثل العوائق االجتامعية والتمييز. ونادرًا ما تكون حاجات ذوي اإلعاقة عىل 
رأس جدول األعامل السيايس وخاصة عندما تكون املوارد حمدودة. ونتيجة لذلك، ال يوجد سوى القليل من البامج 
العامة الشاملة للجميع واخلدمات اخلاصة باإلعاقة. وحينام يتم تناول مسألة اإلعاقة يف السياسات، فإن التنفيذ يكون 

يف الغالب دون املستوى. ونتيجة لذلك، ال يزال هناك العديد من العوائق ماثلة يف املجتمع أمام ذوي اإلعاقة.

احلكومة

من املفيد يف جهود املنارصة من أجل بناء التحالفات والتأثري يف التغيري ان يكون هناك فهم عميل لكيفية عمل احلكومة، 
مثاًل معرفة الكيانات والعمليات السياسية وكيفية انسياب السلطة بني هذه الكيانات والعمليات، وفهم كيفية التأثري 
فيها. وبشكل عام توجد ثالثة فروع للحكومة: السلطة الترشيعية )أي البملان/جملس النواب/جملس األمة/جملس 
إىل  الدول  وتقّسم  املحاكم(.  )أي  القضائية  والسلطة  املدنية(،  واخلدمة  احلكومة  )أي  التنفيذية  والسلطة  الشعب(، 
مناطق إدارية حيث توجد مستويات خمتلفة من احلكومة، مثاًل: مستويات املحليات واملحافظات واألقاليم واملستوى 
الوطني. ويف كل مستوى يمكن هلذه الفروع أن متتلك هيئات ترشيعية ُمنتخبة ديمقراطيًا تقوم بسن القوانني. وُتنتخب 
القرية ثم  السلطة يف جملس  تتمثل هذه  الترشيعية عن طريق السكان املحليني. ويف أقىص مستوى حميل، قد  السلطة 
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جملس نواب املحافظة أو اإلقليم ومن ثم البملان أو جملس النواب الوطني.

احلصص السياسية

لضامن التمثيل السيايس قامت العديد من البلدان بحجز نسبة من املقاعد يف اهليئات املنتخبة عىل املستويات املحلية 
العرقية،  واألقليات  النساء،  مثل  املهّمشة  للمجموعات  احلكومية  الوظائف  من  نسبة  و/أو  والوطنية  واإلقليمية 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعرف هذه النسب بـ »احلصص« أو«العمل اإلجيايب« أو »التمييز اإلجيايب«.

األنشطة املقرتحة

ضامن وعي موظفي التأهيل املجتمعي بالنظام السيايس

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي امتالك فهم عميل حول كيفية عمل احلكومات لتتمّكن من بناء رشاكات وإحداث 
التغيري. ويمكنها تنمية هذا الوعي عن طريق:

حتديد الترشيعات والسياسات الرئيسية املتعلقة باإلعاقة وقطاعات التنمية؛	•
الختاذ 	• السلطة  يملك  ومن  إدارة،  كل  مهّمة  معرفة  – أي  فيها  إدارة  كل  ومسؤوليات  احلكومة  دور  يف  البحث 

القرارات؛
استكشاف اهليكل السيايس القائم عىل املستوى املحيل، وكيفية مترير القرارات يف اهلرم احلكومي حتى تصل إىل هذا 	•

املستوى، ومعرفة ما إذا كان هناك صالحيات لصنع القرار عىل املستوى املحيل؛
االجتامع مع املمثلني السياسيني بشكل دوري بمن فيهم ممثيل املعارضة، بغض النظر عن االنتامءات الشخصية؛ 	•

إذ ينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تكون غري حزبية، أي أال تنتسب أو أن يظن أهنا منتسبة حلزب معنّي أو 
قاعدة سياسية معينة.

تيسي تنمية الوعي السيايس

قد يملك العديد من الناس بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، وعىل وجه اخلصوص الفقراء، مستويات منخفضة 
من الوعي السيايس، فهم مثاًل قد ال يعلمون كيفية التصويت وقد ال يكونون عىل علم بوجود قوانني وطنية ختّص 
حقوق اإلعاقة أو بوجود اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ولتشجيع املشاركة السياسية 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن:

تشّجع البالغني ذوي اإلعاقة لالنضامم لبامج حمو األمية )انظر مكّون التعليم(؛	•
تضمن إجياد فرص لذوي اإلعاقة ملنارصة قضاياهم واحلصول عىل التدريب املتمحور حول احلقوق؛	•
تربط األشخاص ذوي اإلعاقة بجامعات املساعدة الذاتية ومنظامت ذوي اإلعاقة، حيث يمكنهم تعّلم مهارات 	•

مفيدة للمشاركة السياسية، مثاًل إلقاء اخلطب العامة وحّل املشكالت وإطالق احلمالت؛
تضمن إدماج األطفال واملراهقني يف األنشطة التي تتيح هلم الفرصة للتعبري عن آرائهم والتفكري واختاذ القرارات 	•

وفهم التبعات املرتتبة عىل ترصفاهتم.
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زيادة الوعي بقضايا اإلعاقة داخل النظام السيايس

يف كثري من األحيان يكون التمييز واإلقصاء لذوي اإلعاقة هو نتيجة اجلهل ونقص املعرفة عىل مستوى احلكومة. لذا، 
فإن جزءًا آخر من اسرتاتيجية متكني ذوي اإلعاقة للمشاركة يف احلياة السياسية يتمثل يف تنمية الوعي بقضايا اإلعاقة 

داخل األنظمة السياسية. وتتضمن األنشطة املقرتحة عىل هذا الصعيد ما ييل:
 
توعية املمثلني السياسيني واملوظفني احلكوميني املوجودين عىل املستوى املحيل بوجود ترشيعات متعلقة باإلعاقة؛ 	•
إجراء تدريب للتوعية باإلعاقة مع املجالس املحلية - من املهم أن يلعب ذوو اإلعاقة أدوارًا قيادية يف هذا التدريب؛	•
إرشاك الزعامء واملمثلني السياسيني يف األنشطة التي تقوم هبا برامج التأهيل املجتمعي وذوو اإلعاقة، فمن املمكن 	•

لذوي  العاملي  باليوم  حتتفل  التي  الفعاليات  أو  املجتمعي  للتأهيل  جديد  برنامج  افتتاح  حلضور  دعوهتم  مثاًل 
اإلعاقة - سريغب الزعامء واملمثلون السياسيون بأن تتّم رؤيتهم كمسامهني يف رفاه ناخبيهم، وعىل برامج التأهيل 

املجتمعي أن توظف ذلك لصالح قضيتها.

تيسي الوصول إىل العمليات السياسية

ينبغي ملامريس التأهيل املجتمعي أن يفهموا العوائق العديدة التي تقف يف وجه املشاركة السياسية، وأنه بمقدورهم 
من خالل رشاكة مع مجاعات املساعدة الذاتية ومنظامت ذوي اإلعاقة وغريهم، العمل لضامن تقليل و/أو إزالة هذه 

العوائق. وتتضّمن األنشطة املقرتحة:

ة لذوي اإلعاقة عند التخطيط 	• تقديم توصيات إىل السلطات املحلية برضورة جعل مواقع االقرتاع وإجراءاته ميرسَّ
تكون  وأن  املعامرية،  الناحية  من  إليها  الوصول  يمكن  املباين  أن  من  التأّكد  ذلك  ويتضّمن   - انتخابات  إلجراء 

أدوات التصويت سهلة الفهم واالستخدام من قبل أشخاص لدهيم درجات إعاقة خمتلفة؛
حث اللجان االنتخابية الوطنية ومنظامت املنارصة إلعالم الناخبني ذوي اإلعاقة عن حقوقهم يف التصويت وعن 	•

املساعدة املتوّفرة لتمكينهم من املشاركة؛
ة للدعاية االنتخابية، وإبراز صور لناخبني ذوي إعاقة 	• تشجيع الزعامء السياسيني واألحزاب عىل إعداد مواد ميرسَّ

يف هذه املواد؛
املتاحة لنقل ذوي اإلعاقة، وخاصة من لدهيم إعاقات حركية منهم، لتمكينهم من 	• دراسة خيارات املواصالت 

الوصول إىل أماكن التصويت؛
حتديد املقاعد السياسية / الوظائف احلكومية املحفوظة للجامعات املهّمشة وتشجيع ذوي اإلعاقة عىل االستفادة 	•

من هذه املناصب.
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 متكني املكفوفني من التصويت  

تلقت املؤسسة العاملية للنظم االنتخابية )IFES( منحة من وزارة اخلارجية يف فنلندا لتصميم وإجراء اختبار 
ن الناخبني املكفوفني من التصويت برسّية واستقاللية. وكام يف العديد  جتريبي عىل نظام لالقرتاع يف غانا ُيمكِّ
من البلدان ذات الدخل املنخفض فإن الغانيني املكفوفني يعتمدون عىل معاونني ملساعدهتم عىل التصويت. 

مل يستخدم هذا النظام التجريبي لالقرتاع طريقة برايل واعتمد بدالً عن ذلك عىل رموز يمكن التعرف عليها 
باللمس، حيث ال جييد القراءة والكتابة سوى ما يقل من 1% من املكفوفني البالغني يف غانا. وقد تّم اختبار 

نظام االقرتاع يف انتخابات عام 2002، وجرى تصميمه بالتعاون مع اللجنة االنتخابية يف غانا، واالحتاد الغاين 
جلمعيات اإلعاقة، واملؤسسة الدولية للعمل بشأن اإلعاقة والتنمية - غانا )14(.

غانااإلطار 12
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مجاعات املساعدة الذاتية
مقدمة

املشرتكة. وكلمة  معاجلة مشاكلهم  بغرض  الذاتية هي جمموعات غري رسمية ألشخاص جتّمعوا  املساعدة  مجاعات 
املساعدة الذاتية قد توحي بالرتكيز عىل الفرد ولكن أحد أهم خصائص مجاعات املساعدة الذاتية هي فكرة الدعم 
املتبادل – وهي أن يساعد الناس بعضهم البعض. ويمكن جلامعات املساعدة الذاتية أن ختدم أهدافًا عديدة وذلك تبعًا 
للوضع الذي توجد فيه واحلاجة املطلوبة منها )15(. ففي داخل قطاع التنمية مثاًل، متت االستعانة بجامعات املساعدة 
الذاتية كاسرتاتيجية فعالة للتخفيف من وطأة الفقر وللتنمية البرشية والتمكني االجتامعي )16(، ولذا فهي ترّكز يف 

الغالب عىل برامج االئتامن بالغ الصغر واألنشطة املدّرة للدخل )انظر مكّون كسب العيش(. 

وخالل السنوات العرشين املاضية، متت االستعانة بجامعات املساعدة الذاتية بأشكال متنوعة يف قطاع اإلعاقة، وقد 
انخرطت مجاعات املساعدة الذاتية املؤلفة من األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم يف طائفة واسعة من األنشطة، بام يف 
ذلك الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم واالئتامن البالغ الصغر والقيام باحلمالت املؤيدة لقضية ما. ويمكن جلامعات 
يمكن من خالهلا  التي  الرئيسية  الوسائل  أحد  منظمة هو  أو  فاالنتساب جلامعة  التمكني؛  تيرّس  أن  الذاتية  املساعدة 
لذوي اإلعاقة املشاركة يف جمتمعاهتم )انظر منظامت ذوي اإلعاقة(، ومن خالل االنخراط يف مجاعات يمكنهم البدء 

بتنمية وعيهم وقدرهتم عىل التنظيم والتحّرك والبدء بالتغيري )2(.

وعىل الرغم من أن العديد من برامج التأهيل املجتمعي ترّكز أنشطتها عىل املستوى الفردي، مثاًل عىل تقديم املساعدة 
املبارشة كالعالج األسايس لذي اإلعاقة، فإن هذه البامج مدعّوة إىل مجع ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم لتشكيل مجاعات 
املساعدة الذاتية لتناول مشاكلهم اخلاصة بالبحث واقرتاح حلول هلا. وتعد مجاعات املساعدة الذاتية عنرصًا رئيسيًا يف 
مصفوفة التأهيل املجتمعي ويمكن هلا أن تكون وسيلة لتحقيق األهداف الناشئة حديثًا للتأهيل املجتمعي واملتمثلة يف 
إدماج ذوي اإلعاقة وملكيتهم للمبادرات، وتعزيز مشاركتهم يف عمليات التنمية )15(. ويرّكز هذا العنرص بشكل 

رئييس عىل كيف يمكن لبامج التأهيل 
مجاعات  تشكيل  تيرس  أن  املجتمعي 
يبحث  ولكنه  جديدة،  ذاتية  مساعدة 
املجتمعي  التأهيل  برامج  ربط  يف  أيضًا 
القائمة  الذاتية  املساعدة  بجامعات 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  املكونة 
املساعدة  بام يف ذلك مجاعات  وأرسهم 

الذاتية العامة.
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فييت نام اإلطار 13

مجاعات املساعدة الذاتية للناجني من األلغام األرضية
بدأت شبكة الناجني من األلغام األرضية )LSN( العمل يف مقاطعة كوانغ بينيه يف فييت نام عام 2003، حيث 
ساعدت الشبكة يف إنشاء 15 جمموعة للمساعدة الذاتية للناجني من األلغام األرضية. وقد كان لدى العديد من 

هؤالء الناجني إعاقات مرتبطة باإلصابة ولكن اخلاصية الفريدة لتلك اجلامعات هي أهنا تضّم أيضًا أشخاصًا 
ذوي إعاقة ليس لدهيم صلة بالرصاعات. وهتدف هذه اجلامعات إىل تيسري عملية التمكني الذايت عب التغّلب عىل 

اإلقصاء االجتامعي وتعزيز املشاركة يف عمليات صنع القرار وحتسني نوعية احلياة. وكان اهلدف النهائي لشبكة 
الناجني من األلغام األرضية يف فيتنام هو تكوين مجاعة مساعدة ذاتية يف كل جمتمع حميل.

ويعد فريق اخلدمات اإليصالية يف شبكة الناجني من األلغام األرضية - فييت نام، الذي يضم كثريًا من ذوي 
اإلعاقة، مسؤوالً عن دعم املجتمعات املحلية التي تبدي اهتاممًا بإنشاء مجاعة للمساعدة الذاتية. وبدأ أعضاء 

هذا الفريق يف تعزيز عالقات التعاون مع السلطات املحلية واملنظامت الكبى التي متثل رشائح أساسية يف 
املجتمع، كاحتاد الفالحني واالحتاد النسائي ومجعية املحاربني القدماء. ويقومون كذلك بتنظيم الدورات التدريبية 

للمجموعات املنظِّمة حول مفهوم مجاعات املساعدة الذاتية، ويقدمون كذلك التوجيه حول اخلطوات القانونية 
املرافقة لتسجيل اجلامعة لدى السلطات املحلية، ويرتبون لعقد اجتامعات أولية لألطراف املعنية.

وحاملا يتّم تسجيل وتشكيل اجلامعات بشكل رسمي يمكنها العمل بمفردها عب جهود أفرادها. ويقدم العاملون 
اإليصاليون دعاًم مستمرًا حيثام يكون مطلوبًا. فعىل سبيل املثال يمكنهم تقديم التدريب ألعضاء اجلامعة حول 

قضايا اإلعاقة و/أو التدريب عىل التيسري اجلامعي )مثل: كيفية ترؤس االجتامعات(. إن أعضاء اجلامعة مسؤولون 
عن توجيه األنشطة، والتي قد تتضّمن: دعوة ممثلني عن السلطات املحلية ملناقشة اخلدمات الصحية لذوي 

اإلعاقة، والعمل مع السلطات املحلية لتحسني نوعية اخلدمات الصحية وإمكانية احلصول عليها بالنسبة لذوي 
اإلعاقة، وتنظيم فعاليات رياضية حملية، واملشاركة يف اللقاءات الرياضية الوطنية، وإجراء التثقيف بواسطة 

األقران عن الرعاية الصحية واملعاجلة، وخلق مشاريع استثامرية صغرية وفرص للعمل، وترويج صورة إجيابية 
لذوي اإلعاقة يف املجتمع املحيل. وقد أخذت العديد من مجاعات املساعدة الذاتية عىل عاتقها مسؤولية إقامة اليوم 

ر االحتفاالت العامة. الوطني لذوي اإلعاقة يف فيتنام عن طريق وضع برنامج لفعاليات ذلك اليوم وَتَصدُّ

أحد اإلنجازات الكبى جلامعات املساعدة 
الذاتية هو تأثريها عىل رفع مستوى الوعي لدى 

السلطات املحلية بشأن احتياجات ذوي اإلعاقة 
والدور التشاركي اهلام الذي يمكن لذوي 

اإلعاقة لعبه يف تلبية حاجاهتم. وستكون اخلطوة 
التالية هي مل شمل مجاعات املساعدة الذاتية كلها 

حتت مظلة واحدة.
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اهلدف

مشاركة ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم يف مجاعات حلل مشاكلهم املشرتكة وتعزيز مواطن قوهتم الفردية وحتسني نوعية 
حياهتم.

دور التأهيل املجتمعي 

للمساعدة  لتشكيل مجاعات جديدة  الدعم واملساعدة لذوي اإلعاقة وأرسهم  توفري  املجتمعي هو  التأهيل  إن دور 
الذاتية أو املحافظة عىل تلك املوجودة أصاًل. ويف األماكن التي حتوي مجاعات عامة داخل املجتمعات مثل اجلامعات 
وأفراد  اإلعاقة  ذوي  إدماج  تعزيز  يف  يتمثل  املجتمعي  التأهيل  دور  فإن  الصغر،  البالغ  االئتامن  ومجاعات  النسوية 

أرسهم يف هذه اجلامعات. 

النتائج املرجوة

أن تتشكل مجاعات املساعدة الذاتية لذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم يف املجتمعات املحلية.	•
أن ينمي أعضاء مجاعات املساعدة الذاتية املعرفة واملهارات التي متكنهم من املسامهة يف أرسهم وجمتمعاهتم.	•
أن يصبح بإمكان ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم الوصول إىل مجاعات املساعدة الذاتية العامة املتاحة ألفراد املجتمع 	•

اآلخرين.
التأهيل 	• برامج  وتنفيذ  ختطيط  يف  أعضاؤها  يشارك  وأن  املجتمعي  التأهيل  الذاتية  املساعدة  مجاعات  تعزز  أن 

املجتمعي.
أن تتجّمع مجاعات املساعدة الذاتية معًا لتشكيل احتادات وأن تصبح مكتفية ذاتيًا.	•

املفاهيم الرئيسية

مجاعات املساعدة الذاتية

اخلصائص

تشمل بعض اخلصائص املشرتكة بني مجاعات املساعدة الذاتية املرتبطة ببامج التأهيل املجتمعي ما ييل:

ـ فهي تدار من قبل أعضاء اجلامعة وألجلهم، وتعقد اجتامعات منتظمة، كام أن عضويتها مفتوحة 	• الطبيعة الطوعيةـ 
أمام األعضاء اجلدد )17(؛

التعليم لألطفال 	• الذاتية استجابًة لقضية معينة، مثاًل عدم تيرس  عادة ما تتشكل أي مجاعة من مجاعات املساعدة 
ذوي اإلعاقة، أو قّلة فرص العمل املدر للدخل؛
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األعضاء 	• مجيع  قبل  من  معروفة  األهداف  وهذه  اجلامعة،  أعضاء  احتياجات  من  تنشأ  واضحة  أهداف  للجامعة 
ومشرتكة فيام بينهم )15(؛

اهليكل غري الرسمي والقواعد واللوائح والدالئل اإلرشادية البسيطة التي تبنّي لألعضاء كيفية العمل معًا بشكل 	•
فّعال؛

الطبيعة التشاركية – التي تتضمن طلب املساعدة وتبادل املعرفة واخلبة وتقديم املساعدة وتعّلم كيف يمكن للمرء 	•
مساعدة نفسه )18(؛

املسؤولية املشرتكة ضمن أعضاء اجلامعة – إن لكل فرد دورًا واضحًا ويساهم بحصته من املوارد يف هذه اجلامعة؛	•
اختاذ القرارات بشكٍل ديمقراطي؛	•
إدارة اجلامعة بواسطة األعضاء، واالستعانة بميرسين خارجيني فقط يف حال الرضورة عند تشكيل اجلامعة )15(؛	•
التطّور مع الوقت ملعاجلة طائفة أكب من القضايا؛	•
إمكانية التجمع لتشكيل احتاد من اجلامعات املنترشة عىل مناطق أوسع.	•

غانا اإلطار 14

مجاعات املساعدة الذاتية توفر مصدرًا لكسب الرزق 
يف قرية كودوبيدا، مقاطعة أكوابيم اجلنوبية يف املنطقة الرشقية يف غانا، قّرر أربعة أشخاص من ذوي اإلعاقة 

تشكيل مجاعة مساعدة ذاتية لتحسني وضعهم االقتصادي. ويف اجتامع 
مع الزعيم وشيوخ القرية، طلبوا منحهم ثالث من املعز ملساعدهتم 

يف بدء مبادرة لرتبية احليوانات، وقد تّم قبول الطلب وبدأت اجلامعة 
مبادرهتا. ولدت املعز بعد فرتة قصرية، وأعطيت اجلداء ألحد األعضاء 

لرتبيتها، يف حني بقيت املاعز األم مع العضو األول يف اجلامعة. وحني 
ولدت املعز ثانية، بقي اجلداء مع ذلك العضو وبيعت املعز األساسية، 
واستخدمت النقود لرشاء معز أخرى للعضو التايل. استمّرت العملية 

حتى أصبح لكل األعضاء معز يرعوهنا واستطاعوا كسب ما يكفي 
إلعالة أنفسهم.

العضوية

أعضاء اجلامعة متطّوعون، وذلك يعنى أهنم ال يتقاضون أجرًا، لكنهم يعملون بشكل منهجي ومنتظم لتغيري وضعهم 
من خالل الدعم املتبادل. ويف سياق التأهيل املجتمعي، تتألف مجاعات املساعدة الذاتية من ذوي اإلعاقة وأرسهم. 
وهذه اجلامعات تكون عادة صغرية وتتكّون من عدد قليل من األشخاص، ولكن يمكن هلا مع الوقت أن تنمو لتضّم 
7 – 30 عضوًا. وتتيح اجلامعات الصغرية املشاركة الفّعالة جلميع األعضاء يف املناقشات وصنع القرار، يف حني أن 

اجلامعات األكب قد متلك سلطة وتأثريًا أكب.

التيسي والقيادة

قد ُيطلب من أحد موظفي التأهيل املجتمعي لعب دور امليرّس، خاصًة عند تشكيل مجاعات مساعدة ذاتية جديدة. 
ويمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي تقديم التوجيه لضامن عدم هيمنة القادة الذين يتّم اختيارهم عىل اجلامعة؛ ويمكنهم 
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 تعزيز مجاعات املساعدة الذاتية  
يعمل مرشوع التأهيل املجتمعي يف إقليم التيبيت املتمتع باحلكم الذايت يف مجهورية الصني الشعبية، مع آباء 

وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة الكتشاف طرق جديدة لتلبية احتياجات أطفاهلم. وقد حّدد هؤالء اآلباء 
واألمهات املسائل ذات األولوية بالنسبة هلم والتي متثلت يف املواقف املتحاملة عىل أطفاهلم والسلوك التمييزي 

املوجه ضّدهم، ذلك ألهنا متنع أطفاهلم من االلتحاق باملدرسة، كام جعلت من الصعب عليهم دجمهم يف 
املجتمع. وقد رأى موظفو التأهيل املجتمعي، الذين سبق هلم أن تعّرفوا عىل مفهوم مجاعات املساعدة الذاتية، 

الفائدة املحتملة التي يمكن أن تقدمها مجاعة املساعدة الذاتية هلذه املجموعة من اآلباء واألمهات. 

وقد قّرر اثنان من أهايل األطفال ذوي اإلعاقة إنشاء مجاعة مساعدة ذاتية وبدأوا بالرتكيز عىل رفع مستوى 
الوعي العام حول اإلعاقة. وأقاموا جلسات التوعية هذه يف املقاهي املحلية. وبفضل تضافر جهود األهايل، 

واستمدادهم ملزيد من الراحة من تبادهلم للتجارب املتشاهبة مع بعضهم، اتسع حجم اجلامعة من عضوين 
إىل اثني عرش عضوًا. وكان املجتمع إجيابيًا وبدأت مواقف أفراده تتغري بشكل بطيء، حيث جتىّل ذلك يف قيام 

العديد من أفراد املجتمع بتقديم الدعم، مثاًل من خالل التبع بالكرايس املتحركة أثناء جلسات التوعية. وقد 
كان ذلك مصدرًا كبريًا للتشجيع. وبدأ العديد من األطفال ذوي اإلعاقة أيضًا بالدوام يف املدارس وأصبحت 

أرسهم متقبَّلة ومشمولة يف أنشطة املجتمع.

وبالتدريج أخذت مجاعة املساعدة الذاتية تلك بالتوسع إىل أنشطة أخرى بدعم من برنامج التأهيل املجتمعي، 
حيث افتتح مقهى تم تكريس أرباحه لألرس الفقرية ممّن لدهيا أفراد ذوو إعاقة. وقّدم برنامج التأهيل املجتمعي 

املنحة األولية والتدريب حول إدارة األعامل. وبدأت مجاعة املساعدة الذاتية أيضًا بزيارة األرس يف منازهلا لتقديم 
املساعدة عندما يصعب عىل األرسة متابعة خطة تأهيل طفلها بسبب مستويات التعليم املنخفضة أو التزامات 

العمل. وفر برنامج التأهيل املجتمعي 
التدريب ألعضاء مجاعة املساعدة الذاتية 

حول أنشطة التأهيل البسيطة لتعزيز 
نامء األطفال، كام يقوم موظفو التأهيل 
املجتمعي بمرافقة أعضاء اجلامعة لدى 
قيامهم بالزيارات املنزلية لبناء قدراهتم 

ومستوى ثقتهم تدرجييًا. وقد كان نجاح 
مجاعة املساعدة الذاتية هذه مصدر إهلام 

لآلخرين لتشكيل مجاعات مشاهبة.

الصنياإلطار 15

منع قيام بعض األفراد باالستيالء عىل االستحقاقات التي متنح للجامعة، كام أن بوسعهم احلفاظ عىل محاسة اجلامعة 
للعمل، وتقديم تدريب عىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بأنشطة اجلامعة )15(. وليس من الرضوري أن يكون املرء ذا 
إعاقة ليستطيع العمل مع ذوي اإلعاقة، لكن إذا كان امليرّس اخلارجي من األشخاص املعاقني الذين كانت هلم جتربة 
مع التمييز، فإن ذلك يمكن أن يقّوي الفهم والتعاطف بينه وبني هذه اجلامعة. ويمكن للميرّس ذي اإلعاقة أن يكون 

نموذج قدوة لآلخرين من ذوي اإلعاقة يف اجلامعة.



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 6: مكّون التمكني     42

التحديات املاثلة أمام تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية

مجاعات املساعدة الذاتية الريفية واحلرضية

ُتظهر خبة التأهيل املجتمعي أنه غالبًا ما يكون من السهل تيسري تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية يف املناطق الريفية. 
يف حني أن تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية يف احلرض يمكن أن يكون صعبًا بشكل واضح )15(، وذلك بسبب اهلجرة 
املتكررة وصعوبة بناء الثقة واإلحساس باالنتامء بني أعضاء اجلامعة. ومع ذلك، تنبغي مالحظة أن العزلُة اجلغرافيُة 
يف املناطق الريفية، واملسافات الطويلة التي قد يتعنّي عىل أعضاء اجلامعة قطعها، ووسائل االتصال املحدودة، كلها 

عوامل قد جتعل من الصعب عقد اجتامعات منتظمة للجامعة.

النساء والرجال

مجاعات  يف  احلال  هو  عام  النسوية  اجلامعات  تشكيل  عام  بشكل  األسهل  من  أنه  إىل  املجتمعي  التأهيل  جتربة  تشري 
املساعدة لدى الرجال، حيث متيل النساء المتالك حّس أقوى بالتضامن بعضهن مع بعض ويتعاونَّ بشكل أسهل. 
يف اجلامعات التي تضم أعضاء من النساء والرجال فإنه من املهم التأكد من متثيل النساء فعليًا، وأن تسمع أصواهتن 

وتناقش قضاياهن.

مستويات التعليم

ذوو  األشخاص  يكون  أن  املحتمل  من  التعليم.  من  خمتلفة  مستويات  الذاتية  املساعدة  مجاعات  أعضاء  يمتلك  قد 
اإلعاقة حائزين عىل مستويات أقل من التعليم، لذا يمكن أن يكونوا حمرومني من التمتع بعضوية مساوية لآلخرين. 
األعىل،  التعليمي  املستوى  قبل األشخاص ذوي  الذاتية من  للمساعدة  املخصصة  االجتامعات  حُتتكر  أال  املهم  من 
وبالنسبة جلامعات املساعدة الذاتية التي تقوم عىل أساس االئتامن بالغ الصغر فإنه من املهم أال يكون هناك توزيع غري 
متساو للمنافع. لتجنب حدوث مظاهر الغبن داخل اجلامعات، جيب ختصيص الوقت الكايف يف املراحل األوىل من 

تكوين اجلامعة لبناء حس من التالحم والتمكني يف صفوف األعضاء األقل ثقافة واألضعف صوتًا.

مجاعات األفراد ذوي اإلعاقة الواحدة

األفراد  أن مجاعات  املتشاهبة وألجلهم. وحيث  اإلعاقات  األفراد ذوي  قبل  من  تشكيلها  يتم  اجلامعات  الكثري من 
املتعددة تكون خيارًا عمليًا بصورة  فإن اجلامعة ذات اإلعاقات  الواحدة لدهيا غاية واضحة وحمددة،  ذوي اإلعاقة 
الذين لدهيم نوع حمدد من اإلعاقة. أن  القليل من األشخاص  التي يوجد فيها  أكب يف املجتمعات املحلية الصغرية 
احلاجات األساسية لذوي اإلعاقة تتشابه بغّض النظر عن إعاقاهتم، مثل الغذاء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم. 
لكن تشكيل مجاعات مكونة من أفراد ذوي إعاقة واحدة يمكن أن يتسبب يف كثري من األحيان بتقسيم األشخاص 

ذوي اإلعاقة وأن خيلق تنافسًا بينهم عىل املوارد الشحيحة.

االتكال

ترتافق اإلعاقة يف الغالب مع يشء من االتكال، الذي يتجىل مثاًل عند القيام بأنشطة لصالح ذوي اإلعاقة بدالً من 
القيام بتلك األنشطة بالتعاون معهم. ونتيجة لذلك، يعتاد ذوو اإلعاقة عىل كوهنم متلقني أكثر من كوهنم مسامهني، 

وقد يفتقرون إىل الدافع والثقة للمشاركة يف مجاعات وأنشطة املساعدة الذاتية.
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األنشطة املقرتحة

تقديم املساعدة لتشكيل مجاعات مساعدة ذاتية جديدة

عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا فّعاالً يف تكوين مجاعات 
عملية  وختتلف  أرسهم.  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  من  الذاتية  املساعدة 
تشكيل مجاعة مساعدة ذاتية تبعًا للوضع املحيل، وتتطلب مستويات 
خطوطًا  ييل  فيام  ونقّدم  اجلامعات.  من  نوع  لكل  الدعم  من  خمتلفة 

عريضة عاّمة لألنشطة املقرتحة يف هذا املجال.

البدء يف العمل

وتقديم  حاجاهتم  حتديد  بغية  منازهلم  يف  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  مع  العمل  املجتمعي  التأهيل  موظفو  يبدأ  ما  عادة 
املعلومات األساسية حول اإلعاقة وأنواع الدعم املتوفر. ومع توطد اإليامن بالقدرة الذاتية وترسخ الثقة باآلخرين 
مع مرور الوقت، يمكن تشجيعهم عىل االلتقاء بآخرين يشاطروهنم جتارب مشاهبة. ويف هذه املرحلة يمكن ملوظفي 

التأهيل املجتمعي القيام بام ييل:

تزويد ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم باملعلومات حول مفهوم مجاعات املساعدة الذاتية وتشجيعهم عىل تشكيل مثل 	•
هذه اجلامعات يف جمتمعهم – قد يشمل ذلك التعريف بمزايا االنضامم إىل مجاعة كهذه واإلشكاليات التي يمكن 
معاجلتها يف هذا اإلطار. وذلك مثل إشكالية تكوين مثل هذه اجلامعات حينام يكون الرتكيز الرئييس منصبًا عىل 
إعالة األرسة –  فقد يرغب الناس بمعرفة كيف يمكن للجامعة أن تساعدهم مبارشة عن طريق تأمني عمل ودخل 

منتظمني هلم؛
هيّمهم 	• قد  ممن  جمتمعهم  يف  آخرين  أشخاص  مع  والتحّدث  التعارف  عىل  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  تشجيع 

االنضامم هلم؛
تنظيم اجتامع رسمي للتخطيط يف موقع يسهل الوصول إليه، إذا ما وجد االهتامم والدافع الكافيان.	•

التخطيط

النقاش حول اهلموم املشرتكة وحتديد الشأن الذي سينصّب عليه تركيز اجلامعة يف البداية، مثل: املشاركة يف املشاعر 	•
وتبادل التجارب، وزيادة الوعي، وتبادل املعلومات واملوارد.

سؤال الناس عن املوارد التي يرغبون باملسامهة هبا ملنفعة اجلامعة.	•
حتديد قائد للجامعة أو منسق هلا – وقد يكون من الرضوري أن يكون هناك أكثر من شخص واحد.	•
توزيع املهام يف أقرب وقت ممكن للمساعدة يف تعزيز الشعور بامللكية واملسؤولية.	•
بناء هوية للجامعة عن طريق تبني اسم هلا.	•
حتديد من يستطيع االنضامم للجامعة – حاولوا إبقاء اجلامعة صغرية يف البداية حيث أن ذلك سيمنح اجلميع فرصة 	•

للمشاركة.
حتديد تواتر االجتامعات واعتامد تاريخ ووقت لالجتامعات األوىل. والتأكد من تنظيم االجتامعات يف مواقع يسرية 	•

الوصول وليست بعيدة جدًا عن مكان إقامة أعضاء اجلامعة. والنظر يف إمكانية عقد االجتامعات يف مواقع جمتمعية 
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مثل املدارس، لضامن فعالية وحضور اجلامعة وبرنامج التأهيل املجتمعي يف املجتمع.
عند الرضورة حتديد كيفية الدعاية للجامعة لتشجيع الناس عىل حضور االجتامع األول. وقد يتضّمن ذلك التحدث 	•

للناس، وتعليق ملصقات جدارية، أو اإلعالن عب حمطة اإلذاعة املحلية أو يف الصحف.

إدارة االجتامعات

عىل الرغم من أنه يستحسن عدم حتمل موظفي التأهيل املجتمعي مسؤولية إدارة االجتامعات، لكن عليهم أن يكونوا 
عىل علم بالبنية األساسية لسري اجتامع مجاعة املساعدة الذاتية حتى يستطيعوا تقديم الدعم واملساعدة عند احلاجة. 

وتتضمن البنية األساسية ما ييل:

الرتحيب باحلارضين إىل االجتامع فور وصوهلم؛	•
افتتاح االجتامع وحث األعضاء عىل التعريف بأنفسهم؛	•
ترسيخ قواعد الرسية - إلبقاء ما يتّم نقاشه وما حيدث خالل االجتامع رّسيًا. ويمكن للرّسية أن تفرس بطرق خمتلفة 	•

تبعًا الختالف الثقافات، لذلك من املهم الفصل يف األمور التي توّد اجلامعة أن تكون رسية؛
القيام باألنشطة األساسية لالجتامع؛	•
تسجيل حمارض االجتامعات، وتسجيل احلضور واملواضيع الرئيسية التي تّم نقاشها والقرارات التي تم اختاذها؛	•
تسوية األمور اإلدارية مثل تاريخ ووقت االجتامع التايل؛	•
إهناء االجتامع.	•

التيسي

التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا ييرس عمل مجاعات املساعدة الذاتية لتمكينها من العمل بشكل يتسم  عىل برامج 
بالتعاون والفعالية. فعىل سبيل املثال يمكن لبامج التأهيل املجتمعي القيام بام ييل:

تقديم الدعم واملساعدة لقيادات اجلامعة عند الطلب؛	•
احلرص عىل انعقاد االجتامعات حتى يستطيع األعضاء فهم ما حيصل يف اجلامعة والتمكن من القيام بدور فيه؛	•
تشجيع تدوير األدوار واملسؤوليات داخل اجلامعة؛	•
مساعدة أعضاء اجلامعة يف رؤية كيفية تقديم الدعم املتبادل بعضهم لبعض، من خالل الرفقة مثاًل، أو اصطحاب 	•

األطفال إىل املدرسة، أو البدء بأنشطة االدخار للجامعة؛
التحقق من تبنّي اجلامعة لطرق عادلة وشفافة يف تقاسم املنافع املتحصلة من أنشطة هذه اجلامعة؛	•
املساعدة يف صياغة قواعد ولوائح اجلامعة عندما يشتّد عضد اجلامعة؛	•
تقديم املسامهات املالية، كمنحهم متوياًل أوليًا للتأسيس مثاًل أو تزويدهم بِمنَِح مطابقة ملسامهاهتم من أجل متكني 	•

مجاعات املساعدة الذاتية من توسيع أنشطتها، ولفتح حسابات بنكية.

بناء القدرات

ومستقل.  فّعال  بشكل  العمل  تستطيع  أن  قبل  القدرات  وبناء  الدعم  من  كبري  مقدار  إىل  اجلامعات  حتتاج  ما  غالبًا 
االجتامعات،  األعامل، وعقد  امتالكها: حتضري جداول  اجلامعة  أفراد  يتعنّي عىل  التي  الرضورية  املهارات  وتتضّمن 
بشكل  القرار  واختاذ  املشاكل،  وحل  النزاعات،  وحل  االجتامع،  حمارض  وتسجيل  الناس،  أمام  بثقة  والتحّدث 
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ديمقراطي، وتفويض املهام، ورصد التقّدم الذي تّم إحرازه. ويمكن أحيانًا أن تنتفع مجاعات املساعدة الذاتية من 
اكتساب مهارات معينة وأحيانًا قد تكون هذه املهارات موجودة أصاًل يف اجلامعة. كام أن اجتامعات مجاعة املساعدة 

الذاتية بحد ذاهتا متنح فرصة جيدة لألعضاء ملامرسة املهارات اجلديدة.

ويمكن جلامعات املساعدة الذاتية اجلديدة التعّلم من اجلامعات املؤسسة سابقًا يف املجتمع. ويمكن أن تنتفع اجلامعات 
اجلديدة من دعوة أعضاء من مجاعات مساعدة ذاتية قائمة أصاًل يف املجتمع – فأي مجاعة جديدة سوف تدرك قيمة 
بني مجاعات  املبكر  فالتواصل  هنا  لظروفهم، ومن  مماثلة  يعيشون يف ظروف  الذين  األشخاص  اإلطالع عىل جتربة 

املساعدة الذاتية لذوي اإلعاقة مهم للتعلم والرتابط املستقبيل واملساعدة املتبادلة.

قد ترتّدد اجلامعات بشأن االنخراط يف العمل املجتمعي أو السيايس يف البداية بسبب شعورأعضائها بأن لدهيم نقص 
يف الدراية أو القدرة عىل ذلك. لكن مع الوقت والصب والتشجيع سيبدأ أعضاء اجلامعة يف اكتشاف قدرهتم عىل فهم 
وختطيط وتنفيذ األنشطة املطلوبة لتغيري وضعهم، مثل تعبئة املجتمع يف صورة التامس يتم تقديمه للسلطات املحلية 

كخطوة أوىل جتاه احلصول عىل مياه رشب سليمة وحتسني الرصف الصحي.

اجلمهورية الدومينيكية اإلطار 16

مجاعة املساعدة الذاتية لألمهات حتّسن حياة أطفاهلن 

تشّكلت مجاعة للمساعدة الذاتية ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة يف األحياء الفقرية يف سانتياغو يف اجلمهورية 
الدومينيكية بمساعدة منظمة دولية غري حكومية. وكان االهتامم املشرتك بني أفراد اجلامعة هو احلصول عىل 

اخلدمات ألطفاهلن. والواقع أن احلكومة مل تكن متجاوبة مع احتياجات أطفاهلن يف قطاعي الصحة والتعليم. 
ومن ثم قّررت األمهات، يف ظل غياب الدعم احلكومي، القيام بخدمات التأهيل األسايس والتعليم بأنفسهن. 

وقد تلقني التدريب من منظمة غري حكومية، ومع مرور الوقت قمن بتوسيع نطاق خدماهتن لتشمل أطفاالً 
آخرين يف منطقة األحياء الفقرية يف سانيتاغو. واستمّرت مجاعة األمهات تلك بالنمّو، وطّورت خدمات دعم 

لليافعني ذوي اإلعاقة وصندوقًا للقروض الدّوارة. وسعت األمهات للحصول عىل مساعدة خبري من املؤسسة 
احلكومية للتعاونيات يف تشكيل وإدارة هذا الصندوق. وتواصل مجاعة األمهات نموها مع تعرفها عىل جماالت 

أخرى من االحتياجات؛ فهي تنظم اآلن لقاءات جمتمعيًة وتقدم فرصًا لزيادة الوعي وكسب الدخل. وهؤالء 
األمهات فخورات بنجاحهن وفخورات بنجاح أوالدهن من أطفال ويافعني. 



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 6: مكّون التمكني     46

تطوير رشاكات مع مجاعات املساعدة الذاتية القائمة

بشكل  وتعمل  أرسهم،  وأفراد  اإلعاقة  لذوي  الذاتية  للمساعدة  مجاعات  بالفعل  املجتمعات  من  الكثري  يف  يوجد 
مستقل عن برامج التأهيل املجتمعي. وقد تكون هذه اجلامعات ألشخاص ذوي حالة صحية أو إعاقة حمددة، مثاًل 
لألشخاص املكفوفني أو الصم أو من يعانون من اجلذام أو ضحايا األلغام األرضية. وقد ترّكز بعض اجلامعات عىل 
موضوع أو قضية حمددة مثل حقوق ذوي اإلعاقة، وكسب الدخل، وقضايا املرأة. ومن املصطلحات األخرى التي 
يمكن أن تستخدم بدالً من »مجاعات املساعدة الذاتية«: مجاعات ذوي اإلعاقة املحلية، أو مجاعات اآلباء واألمهات، 

أو اجلامعات االجتامعية، أو مجاعات األقران، أو النوادي، أو مجاعات العون املتبادل.

إن أغراض هذه اجلامعات ومجاعات املساعدة الذاتية املنشأة من ِقَبل برامج التأهيل املجتمعي غالبًا ما تكون متشاهبة. 
لذا فإنه من املهم أن تتعّرف برامج التأهيل املجتمعي عىل أي مجاعات قائمة حاليًا يف املجتمع وتتصل هبا وأن تسعى 
املزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد  الوصول إىل  املعرفة واملوارد وضامن  تبادل  جتاه تطوير رشاكات بغرض 

أرسهم.

تشجيع إدماج ذوي اإلعاقة يف مجاعات املساعدة الذاتية العامة

التأهيل  برامج  يتعنّي عىل  فإنه  تلعب دورًا مهاًم،  بذوي اإلعاقة وأرسهم  الذاتية اخلاصة  املساعدة  أن مجاعات  رغم 
اجلامعات  مثل:  العامة،  الذاتية  املساعدة  إىل مجاعات  ينضّموا  أن  أيضًا  اإلعاقة وأرسهم  ذوي  تشّجع  أن  املجتمعي 
النسوية، ومجاعات الشباب، ومجاعات القروض بالغة الصغر، ومجاعات املزارعني. ونقرتح يف هذا املجال األنشطة 

التالية:
تشجيع مجاعات املساعدة الذاتية العامة عىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة كأعضاء عاديني هلم حقوق متساوية 	•

اإلعاقة  ذوي  عىل  يسهل  أماكن  يف  االجتامعات  عقد  تضمن  أن  مثاًل  اجلامعات  هلذه  فيمكن  األعضاء،  بقية  مع 
الوصول إليها؛

تسليط الضوء عىل القضايا الشائعة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم. فمثاًل، يمكن تيسري إجراء 	•
نقاش حول التمييز بني اجلنسني مع مجاعة نسوية وإبراز كيف أن هذه القضية مشرتكة عند كل النساء ــ فقد يعطي 
ذلك حافزًا جلامعات املساعدة الذاتية العامة للعمل بالتحالف مع مجاعات املساعدة الذاتية لذوي اإلعاقة و/أو 

إرشاك ذوي اإلعاقة يف مجاعاهتم؛
حتديد األعضاء املوجودين يف مجاعات املساعدة الذاتية العامة ممن هم من ذوي اإلعاقة أو من لدهيم فرد من األرسة 	•

ذو إعاقة وتشجيعهم عىل التحدث حول القضايا واملشكالت التي يواجهوهنا لوضع اإلعاقة عىل جدول أعامل 
مجاعة املساعدة الذاتية خاصتهم للنقاش أو اجلدال؛

ضامن أن يملك ذوو اإلعاقة وأرسهم املهارات واملعرفة الرضورية قبل وصلهم بجامعات املساعدة الذاتية العامة 	•
وإالّ سيكونون عرضة للتمييز.

تشجيع أعضاء مجاعات املساعدة الذاتية عىل املشاركة يف برامج التأهيل املجتمعي 

يملك أعضاء مجاعات املساعدة الذاتية )سواء اجلامعات اخلاصة بذوي اإلعاقة أو اجلامعات العامة( اإلمكانية ليكونوا 
موارد عون مهّمة لبامج التأهيل املجتمعي، ولذا جيب أن يكونوا عىل علم جيد بالتأهيل املجتمعي. ويمكن جلامعات 
املساعدة الذاتية أن تلعب دورًا مهاًم يف خلق الوعي حول اإلعاقة وتعزيز التنمية الشاملة للجميع. وقد يكون أعضاء 
املجتمعي، مثاًل من  التأهيل  أنشطة  الوقت واملسامهة يف  التطوع بيشء من  أيضًا قادرين عىل  الذاتية  املساعدة  مجاعة 
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أنشطة  يف  األشخاص  ودعم  املجتمع،  يف  اإلعاقة  ذوي  عىل  التعرف  خالل 
تشجيع  اخلصوص  وجه  عىل  وينبغي  احلاالت.  بمتابعة  والقيام  التأهيل، 
مجاعات املساعدة الذاتية اخلاصة باإلعاقة عىل البدء تدرجييًا بلعب دور أكب 
املجتمعي  التأهيل  برامج  إدارة  يف  فمشاركتهم  املجتمعي.  التأهيل  برامج  يف 
أكثر  البامج  جتعل  أن  يمكن  والرصد(  والتنفيذ  التخطيط  مهام  يف  )مثاًل 

مالئمة ومصداقية واستدامة.

تشجيع مجاعات املساعدة الذاتية عىل االحتاد مع بعضها

الذاتية لذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم قد تكون قادرة عىل إحداث تغيري عىل املستوى  يف حني أن مجاعات املساعدة 
التغيري عىل مستويات أعىل. وملا كان من املمكن ألعداد  القدرة عىل إحداث  املحيل، فقد يكون أعضاؤها حمدودي 
بدأت عب  التي  الذاتية )سواء  املساعدة  تشجيع مجاعات  التالية هي  اخلطوة  فإن  التغيري،  أن حتدث  الناس  من  أكب 
برامج التأهيل املجتمعي أو تلك القائمة بشكل مستقل( عىل التجمع حتت »مظلة« واحدة ــ ُتعرف عادة باالحتاد. 
أو  منتخب  الذاتية عن طريق مجع ممثل  املساعدة  احتاد جلامعات  تيرس تشكيل  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  ويمكن 
متثياًل  تضمن  أن  الذاتية  املساعدة  مجاعات  احتادات  عىل  ويتعنّي  الذاتية.  املساعدة  مجاعات  من  مجاعة  كل  من  اثنني 
متساويًا لألعضاء من خمتلف اجلامعات )عىل سبيل املثال، عىل اختالف أعامرهم، أو إعاقاهتم، أو جنسهم، أو وضعهم 
االجتامعي االقتصادي(. ويمكن الحتاد مجاعات املساعدة الذاتية أيضًا أن ينهض بمسؤوليات أكب وأن يصبح يومًا ما 

منظمة رسمية قائمة بحّد ذاهتا.

بنغالديش اإلطار 17

القوة يف الكثرة 

أصبح أزغار أحد األعضاء األوائل يف مجاعة املساعدة الذاتية البلغاشية يف بنغالديش؛ ثم أدت محاسته وعمله 
اجلاد إىل انتخابه كرئيس للجامعة التي تضم حاليًا 21 عضوًا وجتتمع بشكل أسبوعي ملناقشة املشاكل واحللول 
املمكنة. وكانت الصعوبات البدنية التي يواجهها أزغار، باإلضافة إىل قدرته املحدودة يف احلصول عىل أرض 

يزرعها، جعلت من الصعب عليه جدًا إعالة أرسته. فقد كان يعمل عادة ملدة 10 أو 12 يومًا فقط شهريًا. وقد 
تقّدم إىل احلكومة للحصول عىل إذن لزراعة أرض بور قريبة من مكان إقامته. ورغم اعرتاض بعض أهل القرية 

عىل طلبه، إال أن مجاعة املساعدة الذاتية استمّرت بدعمه. وبعد أن تم منح أزغار فدانًا من األرض، قّدمت منظمة 
غري حكومية له التدريب عىل التقنيات الزراعية. واليوم يقوم أزغار بزراعة وبيع اخلضار، وقد رفع من مستوى 

معيشة أرسته. وقد ترشح أزغار النتخابات احتاد بورادها Poradha جلامعات املساعدة الذاتية وانتخب كنائب 
 للرئيس، كام أقنع مسؤوالً حكوميًا بتخصيص قطعة صغرية من أرض بور إىل االحتاد، واقرتح عىل األعضاء
مجع خشب البامبو لبناء قاعة اجتامعات. واآلن فشغله الشاغل هو توطيد حقوق ذوي اإلعاقة وضامن تقبل 

املجتمع هلم.





منظامت ذوي اإلعاقة     49

منظامت ذوي اإلعاقة

مقدمة

يف خمتلف أنحاء العامل، احّتد ذوو اإلعاقة يف منظامت ليتمكنوا من منارصة حقوقهم الذاتية للتأثري يف صانعي القرار يف 
احلكومات ومجيع قطاعات املجتمع )18(. وُتعرف هذه املنظامت بمنظامت ذوي اإلعاقة.

املساواة  التي منعت مشاركة ذوي اإلعاقة عىل قدم  للعوائق االجتامعية  فقد نشأت منظامت ذوي اإلعاقة استجابة 
مع غريهم، وكرد فعل عىل سيطرة اآلخرين عليهم. فمنذ زمن بعيد، هناك من يتحدث بالنيابة عن ذوي اإلعاقة من 
مهنيني صحيني، وأفراد األرسة أو آخرين دون مراعاة حلاجاهتم أو أولوياهتم أو خياراهتم، غري أن خري من يتحدث 

عن ذوي اإلعاقة ويمثلهم هم ذوو اإلعاقة أنفسهم، فهم الذين يعرفون حاجاهتم وتطلعاهتم )19(.

توجد منظامت ذوي اإلعاقة عادة عىل املستوى اإلقليمي والوطني، مثاًل عىل صعيد املدن الكبى. وقد تكون هذه 
املنظامت منظامٍت معنية »بإعاقة واحدة« ومتثل أفرادًا لدهيم نوع حمدد من اإلعاقة، كاإلعاقة السمعية أو البرصية )مثل 
الُقطرية لالحتاد العاملي للمكفوفني(، أو قد تكون منظامت معنية »بعّدة إعاقات« وتشمل مجيع األشخاص  الفروع 
ذوي اإلعاقة )مثل االحتاد الوطني لذوي اإلعاقة البدنية والعقلية يف موريتانيا - UNHPM(. يف العديد من الدول 
توجد أيضًا شبكات من منظامت ذوي اإلعاقة، مثل احتاد ذوي اإلعاقة يف بوروندي. كام توجد منظامت لذوي اإلعاقة 
انضم  وقد  اإلعاقة؛  لذوي  والدولية  للمكفوفني،  العاملي  واالحتاد  للصم،  العاملي  االحتاد  مثل  الدويل  املستوى  عىل 

.)IDA( العديد من هذه املنظامت معًا لتشكيل شبكة دولية ُتعرف بالتحالف الدويل لإلعاقة

تارخييًا، مل تعمل برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة بشكل وثيق معًا. وقد ترتدد منظامت ذوي اإلعاقة 
بشأن العمل مع برامج التأهيل املجتمعي لعّدة أسباب منها أن برامج التأهيل املجتمعي يف املايض كانت يف معظمها 
تقوم عىل النموذج الطبي لإلعاقة، وكان يديرها أشخاص ومهنيون من غري ذوي اإلعاقة دون مشاركة فّعالة لذوي 
أصحاب  مثل  معّينة،  إعاقات  ذوي  أشخاص  إرشاك  يف  املجتمعي  للتأهيل  برامج  عدة  أيضًا  فشلت  وقد  اإلعاقة. 

اإلعاقات السمعية أو البرصية الذين يشّكلون مجاعات ذات أولوية لدى العديد من منظامت ذوي اإلعاقة.

رغم وجود اختالفات بني منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي يف منشئها واسرتاتيجياهتا، لكنها تتشارك 
يف بعض األهداف املتشاهبة، مثل سعيها إىل ضامن تكافؤ الفرص واإلدماج االجتامعي لذوي اإلعاقة. ومن األمهية 
بمكان أن تبدي منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي التقدير املتبادل بعضها لبعض، وأن تعمل جتاه تطوير 

رشاكات ناجحة لتحقيق هذه األهداف املشرتكة وضامن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )5(.
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اهلند اإلطار 18

بطل حقيقي  
منطقة الداخ Ladakh هي إحدى مناطق جبال اهلياماليا وتقع يف شامل اهلند، حيث يعيش الناس يف بلدات 

وقرى صغرية عىل ارتفاعات عالية ويف ظروف قاسية. واحلياة هبذه املنطقة صعبة عىل اجلميع وبشكٍل خاص عىل 
ذوي اإلعاقة. فعىل الرغم من أن مبادرات التنمية ليست بغريبة عىل هذا اإلقليم، لكن مل يتم األخذ بعني االعتبار 

اإلعاقة أبدًا يف أي برامج للتنمية، حتى عام 2000 عندما تأّسس معهد نامغيال لذوي اإلعاقة وهو منظمة غري 
حكومية. وقد انصب تركيز املعهد عىل ضامن إدماج قضية اإلعاقة يف برامج التنمية وأيضًا عىل تلبية احتياجات 

ذوي اإلعاقة.

وقد أصبح ذوو اإلعاقة يف صدارة الكثري من التغيريات التي حدثت بمنطقة الداخ. وأحد هؤالء هو حممد إقبال 
رئيس مجاعة العمل الشعبية لإلدماج واحلقوق، والتي ُشكلت من قبل أشخاص ذوي إعاقة يف الداخ يف عام 

2006. أمىض إقبال أول 30 سنة من حياته بال فاعلية، مستلقيًا يف الرسير يف املنزل، أو مستمعًا إىل املوسيقى أو 
متحدثًا إىل أصدقائه، لكن مع بلوغه سن 45 عامًا يف 2008 كان قد أصبح رجل أعامل ناجحًا وقائدًا جلامعة 

العمل الشعبية لإلدماج واحلقوق. لقد امتلك حممد إقبال الشجاعة لالبتعاد عن صورة »الفقري ذي اإلعاقة« إىل 
صورة شخص يسيطر عىل بيئته املحيطة. فمحمد إقبال ومجاعة الضغط التي ينتسب إليها املسامة مجاعة العمل 
الشعبية لإلدماج واحلقوق هو حصيلة إجيابية للعملية التنموية للمجتمع يف الداخ التي استغرقت 7 سنوات.

أحد املشاريع الرئيسية للجامعة هو برنامج إدارة القاممة الذي يديره املجتمع. وقد خلق البنامج فرصًا لكسب 
الدخل ألكثر من 200 شخص من ذوي اإلعاقة. يقول حممد إقبال »إن برنامج إدارة القاممة املسمى باللغة 

املحلية »Jungwa Shungskyob« بدأ كمبادرة لتأمني سبل لكسب العيش لذوي اإلعاقة، ولكنه تطور اآلن 
ليتكفل بمشكلة القاممة اخلطرية يف املدينة. إننا نجمع كميات كبرية من القاممة، ونعيد استخدامها وتدويرها ونعيد 

للمجتمع بيئته األكثر نظافة. ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه يف معاجلة املشكلة بكاملها. ولكننا أنجزنا 
البداية..... بداية يقود فيها ذوو اإلعاقة مسرية معاجلة مشكلة القاممة وخيلقون فرص عمل لنطاق أوسع من 

املجتمع«.

يستمر معهد نامغيال لذوي اإلعاقة، ومركز تأهيل ذوي اإلعاقة يف املنطقة )DDRC(، ومجاعة العمل الشعبية 
لإلدماج واحلقوق، بالعمل يف إقليم الداخ. وتعتب مجاعة العمل الشعبية لإلدماج واحلقوق اليوم اجلهة الرئيسية 

املعنية بتنظيم ذوي اإلعاقة ومتكينهم وبناء 
قدراهتم للتغلب عىل الفقر من خالل 

خمتلف أنشطتها املدّرة للدخل. وقد 
حصل حممد إقبال مؤخرًا عىل »جائزة 

 CNN – البطل احلقيقي« من حمطة
IBN التلفزيونية اإلخبارية يف مومباي يف 

20 من آذار/مارس 2010 عىل العمل 
املتميز الذي قدمته مجاعته يف بناء جمتمع 

شامل للجميع.
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اهلدف
أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة معًا لضامن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

والتنمية املجتمعية الداجمة والشاملة للجميع.

دور التأهيل املجتمعي 
إن دور التأهيل املجتمعي هو العمل بالرشاكة مع منظامت ذوي اإلعاقة حيثام وجدت، أما يف حال عدم وجود مثل 

هذه املنظامت فإن التأهيل املجتمعي يعمل عند الطلب عىل تقديم املساعدة لدعم جهود تشكيلها.

النتائج املرجوة
أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة معًا لتخطيط وتنفيذ ورصد برامج التأهيل املجتمعي 	•

اجلديد منها أو القائم حاليًا.
أن تدعم منظامت ذوي اإلعاقة برامج التأهيل املجتمعي لكي تصبح أكثر متثياًل وشموالً لذوي اإلعاقة.	•
أن يتّم حّث منظامت ذوي اإلعاقة عىل تطوير وتنفيذ برامج للتأهيل املجتمعي يف املجتمعات التي ال توجد فيها 	•

هذه البامج. 
تشكيل منظامت جديدة لذوي اإلعاقة عىل مستوى املجتمع املحيل يف حال عدم وجود مثل هذه املنظامت، وربطها 	•

مع منظامت ذوي اإلعاقة اإلقليمية و/ أو الوطنية.

املفاهيم الرئيسية
منظامت ذوي اإلعاقة

اخلصائص

و/أو  الوطنية  و/أو  اإلقليمية  املستويات  عىل  تعمل  للمنارصة  منظامت  معظمها  يف  هي  اإلعاقة  ذوي  منظامت  إن 
الدولية لتغيري السياسات وضامن التكافؤ يف احلقوق والفرص لذوي اإلعاقة مع اآلخرين. ويتّم تسجيل هذه املنظامت 
وهيكلتها بشكٍل رسمي، وتعمل عادة كأي منظمة أو مؤسسة أخرى. يف البداية جيتمع عدد قليل من ذوي اإلعاقة 

ويشكلون مجاعة من ذوي اإلعاقة تعمل عىل:

زيادة العضوية يف اجلامعة.	•
وضع دستور هلا وتسجيلها ككيان قانوين.	•
تشكيل اهليئة العامة للمنظمة من بني أعضائها.	•
انتخاب هيئة إدارية )من خالل اهليئة العامة(.	•
انتخاب أصحاب املناصب األساسية للهيئة اإلدارية.	•
أن تصبح جزءًا من انتامءات وحركات وطنية أو دولية.	•
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العضوية

ـ فهي منظامت مشكلة »بواسطة« و»ألجل« و»من« ذوي  تعّزز منظامت ذوي اإلعاقة شعار »ال يشء خيّصنا من دوننا«ـ 
اإلعاقة. لذا فهي منظامت تسيطر عليها أغلبية من ذوي اإلعاقة عىل مستوى جملس اإلدارة واألعضاء )19(. وتتنّوع 
العضوية اعتامدًا عىل نوع املنظمة، حيث تقترص عضوية املنظامت املعنية »بإعاقة واحدة« عىل أولئك الذين لدهيم إعاقة 
حمددة، فمثاًل تعتب مجعيات املكفوفني بمثابة منظامت معنية بإعاقة واحدة، يف حني أن املنظامت املعنية »بعدة إعاقات« 
تكون العضوية فيها أكثر شموالً، من قبيل مجعية تضم أشخاصًا لدهيم إعاقات سمعية، وآخرين لدهيم إعاقات برصية 

أو بدنية أو عقلية. 

ل  اعتامدًا عىل االحتياجات والسياق والفرص، قد يّتسع املجال ملختلف أنواع منظامت ذوي اإلعاقة. وغالبًا ما ُيفضِّ
الصم أن يكون هلم منظامهتم اخلاصة بدالً من االنضامم إىل منّظمة معنّية بعّدة إعاقات. وقد ال يمتلك األشخاص ذوو 
اإلعاقة الفكرية صوتًا يف املنظامت املعنية بعّدة إعاقات، ولذا يفضلون تشكيل مجاعات املنارصة الذاتية اخلاصة هبم 
وبقدر مناسب من الدعم من قبل أشخاص من غري ذوي اإلعاقة يف بعض األحيان. ولكن مهام كان شكل وتصميم 
منظمة ذوي اإلعاقة، فإنه من املهم أن يقوم ذوو اإلعاقة بوضع جدول أعامل للمنظمة، وأن حترتم املنظمة االختالفات 
يف جمتمع اإلعاقة، فمثاًل هناك رضورة ألن يكون صوت النساء ذوات اإلعاقة وكبار السن ذوي اإلعاقة مسموعًا يف 

هذه املنظامت.

مجاعات املساعدة الذاتية ومنظامت ذوي اإلعاقة

الدول، ويف بعض األوقات يمكن أن يكون  الذاتية ومنظامت ذوي اإلعاقة بني  تتنّوع خصائص مجاعات املساعدة 
الذاتية بمنظامت ذوي اإلعاقة  العديد من الدول تعرف مجاعات املساعدة  املثال يف  بينهام صعبًا. فعىل سبيل  التمييز 
ف مجاعات املساعدة الذاتية يف هذه الدالئل اإلرشادية  أيضًا، وخاصة حينام جتتمع معًا وتشكل منظمة شاملة. وُتعرَّ
للتأهيل املجتمعي عىل أهنا مجاعات ُتؤسس حمليًا وتعمل عىل أساس غري رسمي وتركز عىل تلبية احتياجات أعضائها 
منظامت  أهنا  اإلعاقة عىل  منظامت ذوي  ف  ُتعرَّ مثاًل. يف حني  كأفراد األرسة  اإلعاقة،  اإلعاقة وغري ذوي  من ذوي 
ذات تنظيم أكثر رسمية وتتحّكم هبا أغلبية من ذوي اإلعاقة. كام تعمل يف العادة عىل نطاق أكب حيث تنارص حقوق 

اإلنسان وتؤثر يف السياسات وختصيص املوارد.

الرشاكة بني منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي 

األعضاء  والدول  املتحدة  األمم  منظامت  مع  بالرشاكة  والدولية،  الوطنية  اإلعاقة  ذوي  منظامت  من  العديد  لعبت 
إنجازًا كبريًا،  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ورغم كوهنا  املدين، دورًا هامًا يف تطوير  املجتمع  ومنظامت 
لكن تلك احلقوق تبقى غري ذات جدوى لذوي اإلعاقة ما مل تكن ممكنة التنفيذ واإلنفاذ عن طريق األنشطة والبامج 
الدخل  الدول ذات  العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف  االتفاقية  منافع  املجدية )20(. وحاليًا، ال حيصل عىل 

املنخفض، خاصًة من يعيشون يف األحياء الفقرية يف احلرض ويف املجتمعات الريفية / النائية.

املجتمعية  التنمية  املجتمعي عىل  التأهيل  يبديه  الذي  القوي  الرتكيز  املجتمعي  للتأهيل  الدالئل اإلرشادية  تبز هذه 
الشاملة للجميع لضامن حصول ذوي اإلعاقة عىل اخلدمات والفرص بشكٍل متساٍو مع اآلخرين– فالتأهيل املجتمعي 
هو اسرتاتيجية / أداة يمكنها املسامهة يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مستوى املجتمع. ففي 
حني أن التأهيل املجتمعي كان يرى فيام مىض عىل أنه اسرتاتيجية فوقية من القمة إىل القاعدة، فإن املقاربات اجلديدة 
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تدرك أن مشاركة ذوي اإلعاقة أمر كبري األمهية لنجاح التأهيل املجتمعي. ورغم أن منظامت ذوي اإلعاقة قد ركزت 
تارخييًا عىل اإلعاقة كقضية من قضايا حقوق اإلنسان، لكنها تدرك اآلن أن اإلعاقة قضية تنموية أيضًا ــ ويف احلقيقة 
بدأت العديد من منظامت ذوي اإلعاقة برامج للتأهيل املجتمعي )21(، مثل الصني واهلند ومالوي ونيبال. ومثل 

هذه التطّورات توفر فرصًا جديدة لعقد رشاكات قوية وفّعالة بني برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة.

للتأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة أن يعمال سوية لضامن أن تصل فوائد معرفتهم ومهاراهتم  ومن املمكن 
ومواردهم إىل مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم وجمتمعاهتم. وهكذا تقرتح برامج التأهيل املجتمعي شعار »ال 
يشء خيّصنا من دوننا« حيث ينخرط مجيع األطراف املعنية لضامن أن تصبح املجتمعات داجمة وشاملة لذوي اإلعاقة. 
وسوف تضمن الرشاكات أيضًا أن كاًل من منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي تبقى فّعالة ومستدامة 

عىل املدى البعيد.

األنشطة املقرتحة

التعاون مع منظامت ذوي اإلعاقة

متلك برامج التأهيل املجتمعي ومنظامت ذوي اإلعاقة أهدافًا ومعرفة وخبة وموارد متشاهبة يمكن هلام تبادهلا بام خيدم 
صالح ذوي اإلعاقة وأرسهم. وحيث أنه قد تّم التطّرق إىل األنشطة املشرتكة يف أقسام أخرى من الدالئل اإلرشادية 

للتأهيل املجتمعي هذه، فإننا سنذكر هذه األنشطة باختصار هنا:

املجتمعي، واحرتام 	• التأهيل  املجتمعي منظامت ذوي اإلعاقة يف ختطيط وتنفيذ ورصد  التأهيل  برامج  أن ترشك 
التأهيل  كوادر  توظيف  يف  اإلعاقة  ذوي  منظامت  تشرتك  أن  يمكن  فمثاًل  دوننا«،  من  خيصنا  يشء  »ال  مفهوم 

املجتمعي؛
عىل 	• التدريب  تقديم  عند  كموارد  وأعضاءها  اإلعاقة  ذوي  منظامت  ممثيل  املجتمعي  التأهيل  برامج  تستخدم  أن 

ومقدمي  املحلية  والقيادات  احلكومة  مسؤويل  وتوعية  املجتمعي  التأهيل 
اخلدمة يف القطاع الصحي والتعليمي واملعييش واالجتامعي؛

أن تقّدم منظامت ذوي اإلعاقة التدريب ملوظفي التأهيل املجتمعي وأفراد 	•
اإلعاقة،  ذوي  وحقوق  السياسات،  أمهية  حول  الذاتية  املساعدة  مجاعات 

واحلاجة إىل إطالق أنشطة املنارصة، واملنافع التي تعود هبا هذه األنشطة؛
بعناوين 	• ودليل  التدريبية  املواد  مثل  مشرتكة،  موارد  خللق  سوية  العمل 

املوارد املجتمعية الستخدام ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم؛
اتفاقية 	• لتنفيذ  الدعوة  منارصة  طريق  عن  اإلعاقة  ذوي  متكني  نحو  العمل 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ضامن حصول أعضاء منظامت ذوي اإلعاقة عىل خدمات برامج التأهيل املجتمعي 

إن للعديد من برامج التأهيل املجتمعي اخلبة يف تقديم جمموعة من اخلدمات. وقد حيتاج الكثري من أعضاء منظامت 
ذوي اإلعاقة إىل هذه اخلدمات لتمكنهم من احلصول عىل حاجاهتم األساسية والتمتع بحقوقهم اإلنسانية والتغلب 
عىل الفقر. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تقدم الدعم ألعضاء منظامت ذوي اإلعاقة عن طريق تيسري وصوهلم 

إىل مجيع أنشطة التأهيل املجتمعي وفقًا حلاجاهتم.

تشجيع منظامت ذوي اإلعاقة عىل دعم التأهيل املجتمعي كاسرتاتيجية للعمل

يمكن ملنظامت ذوي اإلعاقة أن تدعم التأهيل املجتمعي عن طريق:

منافع 	• وصول  وضامن  التنمية  لتعميم  كاسرتاتيجية  والدولية  الوطنية  املستويات  عىل  املجتمعي  للتأهيل  الرتويج 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألهداف اإلنامئية لأللفية ملزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

الضغط عىل صنّاع القرار إلدراج اسرتاتيجية التأهيل املجتمعي يف سياسات احلكومة وبراجمها، والضغط لتأمني 	•
الدعم الرضوري هلذه االسرتاتيجية من خالل اعتامد خمّصصات هلا يف امليزانية؛

تعبئة املجتمعات عن طريق التوعية بشأن اإلعاقة وأمهية التأهيل املجتمعي، وتشجيع املجتمعات عىل املشاركة يف 	•
مجيع جوانب برامج التأهيل املجتمعي؛

تشجيع تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية لذوي اإلعاقة يف األحياء الفقرية احلرضية والقرى الريفية واملساعدة يف 	•
بناء قدرات هذه اجلامعات – يمكن جلامعات املساعدة الذاتية أن تكون حجر األساس يف إنشاء منظامت لذوي 

اإلعاقة عىل مستوى املجتمع؛
التنفيذ املبارش لبامج التأهيل املجتمعي باستخدام مصفوفة التأهيل املجتمعي.	•

دعم تشكيل منظامت جمتمعية لذوي اإلعاقة 

تتمركز منظامت ذوي اإلعاقة يف املدن الكبى بالعديد من البلدان، وغالبًا ما تفتقر للتمثيل الكايف عىل مستوى القاعدة 
الشعبية؛ ومع ذلك توجد بعض االستثناءات مثاًل يف بنغالدش والسلفادور وجنوب أفريقيا وأوغندا. فقّوة برامج 
التأهيل املجتمعي تكمن يف أهنا تتواصل بشكل مبارش مع ذوي اإلعاقة عىل املستوى الشعبي، ولذا يمكنها أن تلعب 
دورًا داعاًم لذوي اإلعاقة الذين يوّدون تشكيل منظامت لذوي اإلعاقة. جيب أن يقوم ذوو اإلعاقة بقيادة عملية إنشاء 
منظامت لذوي اإلعاقة بأنفسهم، ولكن يمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي لعب دور حيوي يف دعم جهود هؤالء عن 

طريق:

حتديد ذوي اإلعاقة املهتّمني بتشكيل منظمتهم اخلاصة، وضامن وجود متثيل للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة ومجيع 	•
مجاعات اإلعاقة عىل تنّوعها )خاصة األشخاص الذين لدهيم إعاقات شديدة أو متعّددة(، واألشخاص املنتمني 

إىل خمتلف الفئات االجتامعية االقتصادية؛
يتّم التفريق بشكٍل واضح بني أدوار 	• – من املهم أن  تقديم معلومات حول منافع تشكيل منظمة لذوي اإلعاقة 

ومسؤوليات برامج التأهيل املجتمعي وأدوار ومسؤوليات منظامت ذوي اإلعاقة، مع إبراز كيف يمكن هلام أن 
يعمال معًا؛

لبناء 	• تدريبية  عمل  ورش  لتنظيم  اإلقليمي  أو  الوطني  املستوى  عىل  اإلعاقة  ذوي  منظامت  مع  بالرشاكة  العمل 
قدرات األعضاء املحليني الذين يمكن أن ينضموا إىل منظامت ذوي اإلعاقة؛



منظامت ذوي اإلعاقة     55

مساعدهتم يف وضع هيكلهم التنظيمي ورسالتهم وأهدافهم وخطة عملهم؛ والتسجيل لدى السلطات املحلية؛ 	•
وفتح حسابات مرصفية؛ وإمتام أي إجراءات قانونية رسمية رضورية أخرى؛

توفري املساعدة املستمرة عند تشكيل منظمة لذوي اإلعاقة، مثل دعوة األعضاء املحليني حلضور دورات تدريبية 	•
القيادات  )مثل  املعنية  األطراف  توجيه  يمكن  كيف  مالحظة  يستطيعوا  لكي  املجتمعي  التأهيل  برامج  تنفذها 

املحلية( نحو قضايا اإلعاقة.

DisableD people’s organizations 55     

disabilities, all impairment groups (especially people with severe or multiple impair-
ments), and people from different socioeconomic groups;

•	providing information about the benefits of forming a disabled people’s organization 
– it is important that a clear distinction is made between the roles and responsibilities 
of CBR programmes and those of disabled people’s organizations, while highlighting 
how the two can work together;

•	working in partnership with disabled people’s organizations at the national or regional 
level to organize training workshops to build the capacity of potential local members 
of disabled people’s organizations;

•	 assisting them to: develop their organizational structure, mission, objectives, and plan 
of action; register with the local authorities; open bank accounts; and complete any 
other necessary legal formalities;

•	providing ongoing assistance once the disabled people’s organization is formed, e.g. 
inviting local members to training sessions carried out by CBR programmes so that 
they can observe how stakeholders (e.g. local leaders) are oriented to disability issues.
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