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متهيد
الرتويج  تم  وقد   .1978 عام  آتا  أملاـ  إعالن  بعد  املجتمعي  التأهيل  مبادرة  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت 
هلا كاسرتاتيجية لتحسني فرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل خدمات التأهيل واالستفادة منها يف 
وعىل  املحلية.  املوارد  من  القصوى  االستفادة  خالل  من  وذلك  واملتوسط،  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان 
مدى 30 عامًا، ومن خالل التعاون مع منظامت أخرى تابعة  لألمم املتحدة ومنظامت غري حكومية ومنظامت 
االحتياجات  لتلبية  القطاعات  متعددة  اسرتاتيجية  إىل  املجتمعي  التأهيل  تطور  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

األوسع لألشخاص ذوي اإلعاقة وضامن مشاركتهم وإدماجهم يف املجتمع وحتسني نوعية حياهتم.

وقد شهدت السنوات اخلمس السابقة تعاون األطراف املعنية بالتأهيل املجتمعي وتعاضدهم إلعداد هذه 
الصادرة يف عام 2003  الرئيسية  التوصيات  بنيت عىل أساس  للتأهيل املجتمعي والتي  الدالئل اإلرشادية 
عن اللقاء التشاوري الدويل املعني بمراجعة وتقييم التأهيل املجتمعي يف هلسنكي، وورقة املوقف املشرتك 
التأهيل  العاملية حول  الصحة  واليونسكو ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  الصادرة عام 2004 عن كل من 
تنفيذ  يف  تساهم  أن  يمكن  كاسرتاتيجية  املجتمعي  التأهيل  دور  اإلرشادية  الدالئل  هذه  وتعزز  املجتمعي. 
كام  اإلعاقة،  لذوي  الداجمة  الوطنية  والترشيعات  اإلعاقة،  األشخاص ذوي  بشأن حقوق  الدولية  االتفاقية 

يمكن هلا أن تدعم التنمية املجتمعية الشاملة والداجمة للجميع.

توفر الدالئل اإلرشادية ملدراء التأهيل املجتمعي، واملعنيني اآلخرين، مقرتحات عملية حول كيفية بناء أو 
التأهيل املجتمعي وضامن أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم من الوصول إىل  تقوية برامج 
خدمات ومنافع  قطاعات الصحة والتعليم وكسب العيش والقطاع االجتامعي. وتركز الدالئل اإلرشادية 
بقوة عىل التمكني من خالل تيسري دمج ومشاركة ذوي اإلعاقة وأفراد عائالهتم واملجتمعات أيضًا يف مجيع 
عمليات التنمية وصنع القرار. كام تشجع الدالئل اإلرشادية عىل تقييم برامج التأهيل املجتمعي وإجراء املزيد 

من األبحاث حول فعالية وكفاءة التأهيل املجتمعي يف السياقات املختلفة واملتنوعة. 

لقد تضافرت جهود كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية واليونسكو واالحتاد الدويل لإلعاقة 
 )CBM( ميشن  بليندين  كريستوفل  ومؤسسة  املجتمعي،  التأهيل  عمل  فريق  والسيام   ،)IDDC( والتنمية 
راؤول  دي  أميتيش  اإليطالية  والرابطة   ،)Handicap International( إنرتناشونال  هانديكاب  ومنظمة 
النروجيية لألشخاص  Light for the World، واملنظمة  )AIFO(، ومنظمة اليت فور ذي ورلد  فوالريو 
باإلضافة إىل ذلك،  الوثيقة.  املدافعني عن اإلبصار)Sightsavers(، إلعداد هذه  )NAD(، ومجعية  املعاقني 
شارك يف هذا العمل  أكثر من 180 فردًا وحوايل 300 منظمة معظمها من البلدان ذات الدخل املنخفض 

حول العامل. وال يسعنا إال أن نعرب عن خالص شكرنا للجميع عىل دعمهم ومسامهاهتم القيمة. 

د. عالء علوان
مساعد املدير العام

األمراض غري السارية والصحة النفسية
منظمة الصحة العاملية
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املراجعون امليدانيون
بنغالديش

.)NFOWD( واملنتدى الوطني للمنظامت العاملة مع ذوي اإلعاقة )CDD( مركز اإلعاقة يف جمال التنمية

بوركينا فاسو

مركز طب العيون يف زورغو وبرنامج التأهيل املجتمعي يف أوارغاي وكارناغو.

كمبوديا

بعثة كمبوديا التنموية لإلعاقة )CDMD( واملركز الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الصني

االحتاد الصيني لذوي اإلعاقة )مركز توجيه اخلدمة االجتامعية(، احتاد ذوي اإلعاقة بمدينة دونغ غوان، احتاد ذوي 
اإلعاقة بمدينة وهان، احتاد ذوي اإلعاقة بمقاطعة شون دي، احتاد ذوي اإلعاقة بمقاطعة غوانغ دونغ، احتاد ذوي 
اإلعاقة بمقاطعة نان باي، احتاد ذوي اإلعاقة بمقاطعة هويب، جامعة صن يات سن للعلوم الطبية، مركز التدريب 
الحتاد  التابعة  التأهيل  مجعية  هوشان،  مستشفى   - فودان  جامعة   - العاملية   الصحة  منظمة  مع  املتعاون  واألبحاث 
ذوي اإلعاقة بمقاطعة غوانغ دونغ، مجعية التأهيل الطبية يف غوانغ دونغ، رابطة الصني لطب التأهيل، مركز التأهيل 
التابع الحتاد ذوي اإلعاقة بمقاطعة غوانغ دونغ، املركز الصحي املجتمعي بالشارع الشاميل يف مدينة جيانغ من، املركز 
العاملني يف غوانغ دونغ، مركز  تأهيل  والتأهيل، مركز  الطبيعي  للطب  الصينية  اجلمعية  التأهيل،  الصيني ألبحاث 
خدمة ذوي اإلعاقة بشني ين، مركز خدمة ذوي اإلعاقة بمقاطعة شون دي، مركز ليكانغ ملوارد األرسة يف مقاطعة 
غوانغزو، مركز موارد مدينة شني ين للتكنولوجيا املساعدة  لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية - مركز متعاون مع 
املستشفى  العاملية،  الصحة  منظمة  مع  متعاون  تأهيل  مركز   - للتأهيل  كونج  هونج  مجعية  العاملية،  الصحة  منظمة 
األول يف مدينة شاي جيا زوانغ بغوانغزو، جامعة هوا زونغ  للعلوم والتكنولوجيا، املستشفى األول جلامعة بيجني، 
املستشفى الثالث جلامعة زونغ شان. املستشفى الثاين يف كلية طب كومنغ، نان باي، قرية جن يا، نان باي، قرية يو شان 
يت، مستشفى الشعب التاسع يف شني ين، مستشفى الشعب الثاين يف شني ين، مستشفى تونغجي،  كلية الصحة العامة 

يف زاننغ، مستشفى جامعة أهنوي، مستشفى مقاطعة جيانغ، منظمة انقذوا األطفال - اململكة املتحدة.

املراجعون النظراء للنسخة العربية
حازم إبراهيم، عالء سبيع، مالك قطينة
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Goodman, Demet Gulaldi, Praveena Gunaratnam, Sally Hartley, Sanae Hayashi, Sayed 
Jaffar Hussain, Djenana Jalovcic, Aboubacar Kampo, Etienne Krug, Garren Lumpkin, 
Chewe Luo, Charlotte McClain-Nhlapo, Asish Kumar Mukherjee, Barbara Murray, Brenda 
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Malcolm Peat, Louise A. Plouffe, Fiona Post, Francesca Racioppi, Pia Rockhold, Hala Sakr, 
Chamaiparn Santikarn, Benedetto Saraceno, Shekhar Saxena, Helen Schulte, Kit Sinclair, 
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ing with the Disabled (NFOWD).
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Wuhan City, Disabled Persons’ Federation Rehabilitation Association – Guangdong 
Province, Disabled Persons’ Federation Rehabilitation Centre – Guangdong Province, 
Disabled Persons Service Centre – Shenzhen, Disabled Persons Service Centre – Shun 
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مرص

مركز سيتي للتدريب والدراسات يف اإلعاقة – كاريتاس مرص- القاهرة.

إثيوبيا

املجتمعي يف جامعة غوندار، جامعة غوندار - قسم  التأهيل  برنامج  نيكمتي،  مدينة  املجتمعي يف   التأهيل  برنامج 
للتأهيل  رابيد  برنامج  فيكي،  يف  املجتمعي  التأهيل  برنامج  ساكو،  يف  املجتمعي  التأهيل  برنامج  الطبيعي،  العالج 
 Medical Missionaries( املجتمعي يف مدينة أداما، برنامج رابيد للتأهيل املجتمعي، البعثة الطبية ملبرشي مريم
of Mary(، وزارة التعليم، وزارة الصحة، تشيشاير للخدمات - فرع ديرا داوا، تشيشاير للخدمات- فرع هاراري، 
تشيشاير للخدمات يف أثيوبيا، مجعية أثيوبيا الوطنية للصم، اجلمعية الوطنية لألطفال والشباب املتخلفني عقليًا، مجعية 
مساعدي مريم )Helpers of Mary(، خدمات التأهيل للصم. شبكة العمل األثيوبية الوطنية املعنية باإلعاقة، 
مركز التأهيل يف مدينة أربا مينش، منظمة كريستوفل بليندين ميشن )CBM( فرع إثيوبيا، شبكة التأهيل املجتمعي يف 
إثيوبيا، مؤسسة تشيشاير )Cheshire Foundation( يف أثيوبيا- أديس أبابا، مؤسسة تشيشاير يف أثيوبيا - جيام.

غانا

احتاد غانا لذوي اإلعاقة، برنامج التأهيل املجتمعي التابع للكنيسة املشيخية يف غارو، برنامج التأهيل املجتمعي يف 
املدافعني عن اإلبصار- املكتب  Garu، مجعية  التأهيل املجتمعي يف غارو  العليا، برنامج  الغربية  املنطقة  سانديام - 
القطري، مجعية املدافعني عن اإلبصار- كراتيش، مجعية املدافعني عن اإلبصار- نيكوانتا، مجعية غانا  للمكفوفني - 
 )Salvation Army( منطقة برونغ أهافو، مجعية غانا للمكفوفني، جيش اخلالص - فرع بيغورو، جيش اخلالص
املتكاملة  )املدرسة  اخلالص  جيش  أكرا،  فرع   - واالجتامعية(  الطبية  )اخلدمات  اخلالص  جيش  دونكوا،  فرع   -
الرعاية  دائرة  فولتا،  مقاطعة   - االجتامعية  الرعاية  دائرة  املجتمعي(،  التأهيل  )مرشوع  اخلالص  جيش  للصم(، 
االجتامعية ــ مقاطعة وينيبا، دائرة الرعاية االجتامعية، دائرة الرعاية االجتامعية -مقاطعة أغونا، جملس مقاطعة أغونا، 
مستشفى باوكو )وحدة  السمع، ووحدة العالج الطبيعي، ووحدة تقويم العظام(، جملس مقاطعة نيكوانتا، اإلدارة 
الصحية يف سويدرو، مسؤول التخطيط يف مقاطعة سويدرو، القادة الشعبيون والدينيون يف دواكوا، جامعة الرتبية - 
فرع ونيب، مرشوع كراتيش للتأهيل املجتمعي، وزارة التعليم، اللجنة الوطنية املعنية بالتعليم املدين لذوي اإلعاقة 
 ،)Echoing Hills( وشؤون والدهيم  وعائالهتم، مؤسسة العمل ألجل اإلعاقة والتنمية، مؤسسة إيكوينغ هيلز
مؤسسة  غا-أدانجم،   - للمكفوفني  غانا  مؤسسة  للصم،  الوطنية  غانا  مؤسسة  غانا،  يف  التعليم  خدمات  مؤسسة 

غانا للمكفوفني.

غيانا

للمكفوفني،  الكاريبي  املجلس  باإلعاقة،  املعنية  الوطنية  اللجنة  الصحة،  وزارة  املجتمعي،  للتأهيل  غيانا  برنامج 
جمموعة الدعم املعنية بالصم.
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اهلند

 ،)Shree Ramana Mahairishi Academy for the Blind( أكاديمية رشي رامانا مهارييش للمكفوفني
جامعة روهيلخاند )معهد الدراسات املتقدمة يف جمال الرتبية(، مجعية األشخاص ذوي اإلعاقة، مجعية املصابني بالشلل 
 Cheshire( هومز  تشيشاير  مجعية  اهلند،   - املكفوفني  مجعية  كارناتاكا،  يف  بالشلل  املصابني  مجعية  نادو،  تاميل  يف 
Homes( يف اهلند - فرع كورغ، مجعية سيفا للعمل مع ذوي اإلعاقة )SEVA in Action(، مجعية سينس  الدولية  
)Sense International(- اهلند، مجعية ليونارد تشيشاير الدولية، مجعية تشيشاير الدولية - بنغالور، مجعية موبيلتي 
 -)AIFO( حركة حترير املناطق الريفية، الرابطة اإليطالية أميتيش دي راؤول فوالريو ،)Mobility India( اهلندية
الدراسات  اهلند، معهد  التأهيل يف  االنسان، جملس  قانون حقوق  بنغالور، شبكة  املجتمعي -  التأهيل  اهلند، شبكة 
العليا للتعليم والبحث الطبي - تشانديغار، مكتب مفوض الدولة املعني بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، منتدى 
بليندين  اهلندية )Pallium India(، منظمة كريستوفل  باليوم  أيانا )Aaina(، منظمة  التأهيل املجتمعي، منظمة 
مؤسسة  اهلند،   - والتنمية  اإلعاقة  ألجل  العمل  مؤسسة  للهند،  األساسية  االحتياجات  مؤسسة   ،)CBM( ميشن 
ساها )Saha(، مؤسسة فيكالنج كيندرا )Viklang Kendra(، مؤسسة ناريندرا )Narendra(، وزارة العدالة 

االجتامعية والتمكني، وزارة تنمية املوارد البرشية.

إندونيسيا

CBR-(  برنامج التأهيل املجتمعي يف مقاطعة جنوب سوالويس، ومركز التنمية والتدريب يف جمال التأهيل املجتمعي
.)DTC

كينيا

مجعية  ذوي اإلعاقة احلركية يف كينيا، مجعية اخلدمات التطوعية عب البحار )VSO( - كينيا، مجعية سينس الدولية 
)Sense International( - رشق أفريقيا، مجعية كينيا للمكفوفني، احتاد كينيا للمكفوفني، مركز لتل روك للتنمية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة )Little Rock EDC(، مؤسسة كينيا الوطنية للصم، كلية كينيا للتدريب الطبي، مؤسسة 

ليونارد تشيشاير لإلعاقة - املكتب اإلقليمي لرشق وشامل أفريقيا،  وزارة الصحة. 

اجلمهورية الديمقراطية لشعب الو 

منظمة هانديكاب إنرتناشونال Handicap International، بلجيكا - املكتب القطري.

لبنان

لإلغاثة  الشعبية  النروجيية  املؤسسة  النهضة،  مجعية  املجتمعي،  التأهيل  مجعية  الفلسطينية،  للمرأة  العام  االحتاد 
 Medical( منظمة العون الطبي للفلسطينيني ،)arcenciel( منظمة أركنسيل ،)Norwegian People’s Aid(
النروجيية  املنظمة  السويد،   -  )Save the Children( األطفال  أنقذوا  منظمة   ،)Aid for Palestinians

لألشخاص املعاقني )NAD(، املؤسسة السويدية دياكونيا.
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مالوي

العامة  )األمانة  اإلعاقة  ذوي  لشؤون  مالوي  جملس   ،  )FEDOMA( ماالوي  يف  باإلعاقة  املعنية  املنظامت  احتاد 
للبنامج الوطني للتأهيل املجتمعي بمالوي(، منظمة اطعم األطفال يف مالوي )Feed the Children(، وزارة 

التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة النوع االجتامعي وتنمية الطفل.

املكسيك

 .)Pina Palmera( منظمة بينا باملريا

منغوليا

راؤول  دي  أميتيش  اإليطالية  الرابطة  املجتمعي،  للتأهيل  الوطني  والبنامج  منغوليا،  يف  املجتمعي  التأهيل  برنامج 
فوالريو )AIFO(- املكتب القطري، مركز التأهيل الوطني يف منغوليا.

ميانامر

منظمة )World Vision International(  - املكتب القطري.

نيكاراغوا

مرشوع التأهيل املجتمعي يف مدينة جويغالبا.

فلسطني

أطباء  اإلرادة،  إذاعة فرسان  املعاقني،  احتاد رياضة  الفلسطيني،  الننشاكو  احتاد  الفلسطينيني،  للمعاقني  العام  االحتاد 
املجتمعي -جنوب  التأهيل  برنامج  املعاقني،  النروجيية لألشخاص  دياكونيا/املنظمة   - التأهيل  برنامج  بال حدود، 
الضفة الغربية، برنامج التأهيل املجتمعي - شامل الضفة الغربية، برنامج التأهيل املجتمعي - وسط الضفة الغربية، 
برنامج غزة للصحة النفسية املجتمعية، جامعة بري زيت )معهد الصحة العامة واملجتمعية(، مجعية أطفالنا لألطفال 
املعاقني حركيًا، مجعية  للتأهيل، مجعية  القدس  الفلسطينية، مجعية احلق يف احلياة، مجعية  الطبية  الصم، مجعية اإلغاثة 
حلم  بيت  مجعية  املعاقني،  حلقوق   الفلسطينية  اهليئة  غزة،   - للتأهيل  الوطنية  اجلمعية  الوداد،  مجعية  األمحر،  اهلالل 
بيتنا، مجعية جباليا، مجعية رعاية املعوقني يف قطاع غزة )شمس(، مجعية نجوم األمل، مجعية  للتأهيل، مجعية  العربية 
املجتمعي،  للتأهيل  الوطني  املركز  الوفاء اخلريية،  النور، مجعية  املجتمع - غزة، مركز  كلية  والتنمية،  وفاق لإلغاثة 
للفلسطينيني  الطبي  العون  منظمة  العاملية،  الصحة  منظمة  والتنمية،  لالتصال  الفلسطيني  املعهد  الوفاء،  مستشفى 
اخلليل،   - للصم  العاملي  النادي  اإلسالمية،  اإلغاثة  مؤسسة  فلسطني،   - الطفل  إنقاذ  منظمة  املتحدة،  اململكة   -
 وزارة الرتبية والتعليم العايل )دائرة الرتبية اخلاصة(، وزارة احلكم املحيل، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشئون

االجتامعية، وزارة الصحة )دائرة إدارة األزمات(، وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني - أونروا )برنامج 
التأهيل(، اليونيسيف 



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 1: كتيب متهيدي     8

بابوا غينيا اجلديدة

خدمات كاالن لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

الفلبني

جامعة الفلبني، مستشفى الفلبني العام ) دائرة التأهيل(، منظمة كريستوفل بليندين ميشن )CBM( )مكتب تنسيق 
التأهيل املجتمعي(، مؤسسة سمعان القريواين لتأهيل األطفال والتنمية.

جنوب أفريقيا

مجعية تشيشاير هومز  )Cheshire Homes( يف جنوب أفريقيا، شبكة املنظامت غري احلكومية اجلنوب أفريقية، 
 - )JICA(  مؤسسة ليونارد تشيشاير لإلعاقة - املكتب اإلقليمي جلنوب أفريقيا، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

مكتب جنوب أفريقيا.

تايلند

جامعة كون كاين Khon Kaen )كلية العلوم الطبية املرتابطة(، مركز التأهيل الطبي الوطني )وزارة الصحة العامة(، 
مركز التنمية املعني باإلعاقة يف آسيا واملحيط  اهلادئ )APCD(، املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية -تايلند، 
 )Handicap International( املكتب الوطني لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة، منظمة هانديكاب انرتناشونال

- تايلند.

أوغندا

املجتمعي،  التأهيل  حتالف  بوسيا،  مقاطعة  يف  املجتمعي  التأهيل  برنامج  أوغندا،  يف  اإلعاقة  لذوي  الوطني  االحتاد 
الوطنية  اجلمعية  أوغندا،   -  )Sightsavers International( اإلبصار  عن  املدافعني  مجعية  كيامبوغو،  جامعة 
للصم املكفوفني يف أوغندا، مجعية أوغندا الوطنية للصم، مجعية أوغندا لألطفال  ذوي اإلعاقة، مجعية سينس الدولية 
مدرسة  أفريقيا،  يف  املجتمعي  التأهيل  شبكة  اجلذام،  مرىض  إلغاثة  األملانية  الرابطة   ،)Sense International(
لوزيرا الثانوية العليا، منظامت دعم مرىض اإليدز، منظمة كريستوفل بليندين ميشن CBM، مؤسسة الصحة النفسية 
يف أوغندا، مؤسسة العمل ألجل اإلعاقة والتنمية - أوغندا، مؤسسة املرمى )GOAL( - أوغندا، مؤسسة املكفوفني 
األوغندية، مؤسسة ليونارد تشيشاير لإلعاقةـ  أوغندا، وزارة التعليم والرياضة، وزارة الصحة، وزارة النوع الجتامعي 

والعمل والتنمية االجتامعية.

فييت نام

)وحدة    Bach Mai ماي  باتش  مستشفى   ،)Medical Committee Netherlands( الطبية  هولندا  جلنة 
التأهيل(، مستشفى ومصحة  دانانغ للتأهيل، منظمة الرؤية العاملية )World Vision International( ـ فييت 

 .CBM نام، منظمة كريستوفل بليندين ميشن
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املجلس  اإلعاقة،  ذوي  برعاية   املعنية  للجمعيات  الوطنية  الرابطة  زمبابوي،  جامعة  املفتوحة،  زمبابوي  جامعة 
 Cheshire( الوطني لذوي اإلعاقة يف زمبابوي، معهد التأهيل األفريقي، منظمة الصحة العاملية، مؤسسة تشيشاير

Foundation(، مؤسسة دعم مرىض الرصع، وحدة البحث الرسيري، وزارة الصحة.
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حول الدالئل اإلرشادية 
للتأهيل املجتمعي

معلومات أساسية عن الدالئل اإلرشادية

يتعايشون مع اإلعاقة )1(، ويعيش غالبيتهم  حتت وطأة  العامل  التقديرات إىل أن 10 % عىل األقل من سكان  تشري 
الفقر بالبلدان النامية. كام أن ذوي اإلعاقة هم من بني املجموعات األكثر ضعفًا واألقل متكنًا يف العامل. ويف كثري من 
األحيان، يعانون من الوصم  والتمييز مع حمدودية قدرهتم عىل الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم وفرص كسب 

العيش.
 

الصحية  الرعاية  حول  الدويل  املؤمتر  أعقاب  يف  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من  بمبادرة  املجتمعي  التأهيل  بدأ  وقد 
األولية الذي عقد يف عام 1978 ومتخض عن إعالن أملا-آتا )2(. واعتب التأهيل املجتمعي وقتها بمثابة اسرتاتيجية 
لتحسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات التأهيل واالستفادة منها يف البلدان النامية؛ غري أن نطاقه قد 

اتسع بشكٍل كبري عىل مدى السنوات الثالثني املاضية. 

التوصيات  من  عددًا  وأصدرت  هلسنكي  يف  املجتمعي  التأهيل  ملراجعة  دولية  مشاورة  انعقدت   ،2003 عام  ففي 
الدولية  العمل  منظمة  بني  ما  مشرتك  موقف  ورقة  يف  املجتمعي  التأهيل  وضع  تعديل  الحقًا  وتم   .)3( الرئيسية 
واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية كاسرتاتيجية ضمن اسرتاتيجيات التنمية املجتمعية العامة، تتصدى ملسائل التأهيل 
وتكافؤ الفرص واحلد من الفقر والدمج االجتامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة )4(. ويف عام 2005، اعتمدت مجعية 
الصحة العاملية القرار ج.ص.ع. 58-23 )5( حول الوقاية من اإلعاقة والتأهيل، حاثة الدول األعضاء عىل » تعزيز 

وتقوية برامج التأهيل املجتمعي ...«.

وجيري حاليًا تنفيذ التأهيل املجتمعي يف أكثر من 90 بلدًا. وتأيت هذه الدالئل اإلرشادية استجابة للعديد من مطالب 
األطراف املعنية بالتأهيل املجتمعي يف أنحاء العامل، للحصول عىل اإلرشاد بشأن كيفية امليض ببامج التأهيل املجتمعي 
املامرسة،  الدالئل اإلرشادية وبعد 30 عامًا من  تتيح  املذكورة أعاله. باإلضافة إىل ذلك،  التطورات  بام يتامشى مع 
العامل  حول  املجتمعي  التأهيل  عن  حاليًا  معروف  هو  ما  كل  جتمع  وهي  املجتمعي؛  للتأهيل  مشرتكة  ومقاربة  فهاًم 
وتقدم إطارًا جديدًا للعمل فضاًل عن مقرتحات عملية للتنفيذ. وتستنري هذه الدالئل اإلرشادية إىل حد كبري باتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبوتوكول االختياري امللحق هبا )6( اللذين تم وضعهام أثناء إعداد هذه الدالئل 

اإلرشادية.

األغراض العامة للدالئل اإلرشادية

تقديم اإلرشاد حول كيفية وضع وتقوية برامج التأهيل املجتمعي بام يتامشى مع ورقة املوقف املشرتك بشأن التأهيل 	•
املجتمعي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الدعوة والرتويج للتأهيل املجتمعي كاسرتاتيجية للتنمية املجتمعية الشاملة للجميع للمساعدة يف دمج اإلعاقة يف 	•
مبادرات التنمية، وبشكٍل خاص، تلك الرامية إىل احلد من الفقر.
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دعم األطراف املعنية لتلبية االحتياجات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم وحتسني نوعية حياهتم من 	•
خالل تيسري الوصول إىل قطاعات الصحة، والتعليم، وسبل العيش، والقطاع االجتامعي.

يف 	• ومشاركتهم  اندماجهم  تعزيز  عب  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  لتيسري  املعنية  األطراف  تشجيع 
عمليات التنمية وصنع القرار.

اجلمهور املستهدف يف هذه الدالئل اإلرشادية

اجلمهور األسايس يف الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي هم:

مدراء التأهيل املجتمعي 	•

اجلمهور الثانوي يف الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي هم :

كوادر التأهيل املجتمعي؛	•
العاملون يف الرعاية األولية، ومعلمو املدارس، واألخصائيون االجتامعيون، وغريهم من العاملني يف جمال التنمية 	•

املجتمعية؛
األشخاص ذوو اإلعاقات وأفراد أرسهم؛	•
منظامت األشخاص ذوى اإلعاقة وجمموعات املساعدة  الذاتية؛	•
مسؤولو احلكومة املشاركون يف برامج اإلعاقة، وخاصة موظفو احلكومة املحلية والقادة املحليون؛	•
موظفو منظامت التنمية، واملنظامت غري احلكومية، واملنظامت غري الربحية؛	•
الباحثون واألكاديميون.	•

نطاق الدالئل اإلرشادية

والنتائج  املرامي  وحتديد  الرئيسية،  للمفاهيم  أساسية  عامة  نظرة  تقديم  رئييس عىل  بشكٍل  اإلرشادية  الدالئل  تركز 
التي جيب عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تسعى إليها، وتقديم أنشطة مقرتحة لتحقيق هذه املرامي. )وال يقصد من 
الدالئل اإلرشادية أن تقدم وصفة جاهزة - وهي غري مصممة لإلجابة عن أسئلة بعينها تتعلق بإعاقة ما، أو لتقديم 

توصيات حول التداخالت الطبية/التقنية، أو لتوفري دليل تفصييل حول خطوات وضع وتنفيذ البنامج.(

وسيتم عرض الدالئل اإلرشادية يف سبع كتيبات منفصلة:

برامج 	• ووضع  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  اإلعاقة،  عن  عامة  ملحة  يقدم  التمهيد:   -  1 الكتيب 
التأهيل املجتمعي، ومصفوفة التأهيل املجتمعي. ويقدم فصل اإلدارة: نظرة عامة حول دورة اإلدارة من ناحية 

عالقتها ببناء وتقوية برامج التأهيل املجتمعي.
الكتيبات 2 - 6 - يتناول كل كتيب واحدًا من املكونات اخلمسة ملصفوفة التأهيل املجتمعي )الصحة، والتعليم، 	•

وكسب العيش، واملكون االجتامعي، والتمكني(. 
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الكتيب 7 - الكتيب التكمييل: يغطي أربع قضايا حمددة، أال وهي الصحة النفسية، وفريوس نقص املناعة البرشية/	•
اإليدز، واجلذام، واألزمات اإلنسانية، والتي أغفلتها برامج التأهيل املجتمعي يف املايض.

عملية وضع الدالئل اإلرشادية

يف شهر ترشين الثاين/نوفمب من عام 2004، قامت كل من منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية 
بدعوة جمموعة من 65 خبريًا من خباء اإلعاقة والتنمية والتأهيل املجتمعي للرشوع يف وضع الدالئل اإلرشادية. 
وضمت املجموعة روادًا وممارسني يف جمال التأهيل املجتمعي، وأفرادًا يملكون جتارب شخصية مع اإلعاقة، وممثلني 
عن منظامت األمم املتحدة، ودوهلا األعضاء، ومنظامت دولية غري حكومية  هلا أدوار قيادية يف املجال، ومنظامت ذوي 
النطاق  قدمت  والتي  املجتمعي،  التأهيل  مصفوفة  وضع  عن  اللقاء  أسفر  وقد  وغريها.  مهنية،  ومنظامت  اإلعاقة، 

والبنية هلذه الدالئل اإلرشادية.

اإلرشادية.  الدالئل  عىل  التحسينات  من  مزيد  إلدخال  املبذولة  اجلهود  أساسية  وجمموعة  استشارية  جلنة  وقادت 
ولضامن أن تعكس الدالئل اإلرشادية املامرسة اجليدة احلالية وأن تستقي من قاعدة املعرفة املرتاكمة طوال الثالثني 
عامًا املاضية واملمتدة عب املئات من برامج التأهيل املجتمعي عىل مستوى العامل، اختارت املجموعة األساسية أسلوبًا 
شاماًل وواسع النطاق وتشاركيًا إىل أبعد احلدود لتأليف الدالئل  بشكٍل يضمن متثيل البلدان ذات الدخل املنخفض 
والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة. كام تم اختيار اثنني عىل األقل من الكتاب الرئيسيني لكل قسم من الدالئل وقد 
بالتنسيق مع غريهم حول العامل إلنتاج مسودة وثيقة. وبذا يكون جمموع من سامهوا يف صياغة  عمل هؤالء الحقًا 

ووضع حمتوى هذه الدالئل اإلرشادية أكثر من 150 شخصًا.

توصيفًا  تشمل  والتي:  املنشورة  وغري  املنشورة  املصادر  من  واسع  كم  من  اإلرشادية  الدالئل  حمتويات  استقاء  وتم 
ألفضل املامرسات يف التنمية الدولية واملجتمعية، ويمكن تطبيقها مبارشة يف سياقات البلدان ذات الدخل املنخفض، 
ويمكن استعامهلا بسهولة من قبل األطراف املعنية يف التأهيل املجتمعي يف البلدان ذات الدخل املنخفض. وقد أدرجت 
يف  الواردة  النقاط  لتوضيح  املجتمعي  التأهيل  برامج  ونفذت  طبقت  التي  املعنية  األطراف  من  حالة  دراسات  عدة 
الدالئل. ومن منطلق اإلقرار بأن جزءًا هامًا من قاعدة األدلة الالزمة يف التأهيل املجتمعي يكمن يف جتارب وخبات 
األشخاص أنفسهم مع اإلعاقة، تم إدراج العديد من القصص الشخصية التي تدعم أمهية وفائدة مقاربات التأهيل 

املجتمعي أيضًا.

خضعت مسودة الوثيقة لعملية ميدانية واسعة للتحقق من صحة ما ورد هبا يف 29 بلدًا متثل مجيع أقاليم منظمة الصحة 
العاملية. وباإلمجال، قدمت  أكثر من 300 جهة معنية ومشاركة يف تنفيذ التأهيل املجتمعي آراءها حول مسودة الوثيقة. 
وبناء عىل ذلك، متت مراجعة مسودة الوثيقة من قبل املجموعة األساسية لتخضع بعد ذلك إىل مراجعة النظراء من 
قبل خباء يف التأهيل املجتمعي، وأشخاص ذوي إعاقة، ووكاالت األمم املتحدة، وأكاديميني، ومن ثم إىل املزيد من 

املراجعة من قبل املجموعة األساسية.

ويف 19 أيار/مايو 2010 متت املصادقة عىل نرش الدالئل اإلرشادية. ومن املتوقع أن تبقى حمتويات الدالئل اإلرشادية 
سارية املفعول حتى 2020، عندما تبدأ دائرة الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة 

العاملية يف جنيف يف مراجعتها.
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املقدمة

اإلعاقة

تطور املفهوم

من املفيد كي نفهم كيف ُترى اإلعاقة يف الوقت احلايل أن ننظر إىل الطريقة التي تطور هبا مفهوم اإلعاقة عب الزمن. 
فمن الناحية التارخيية، كانت اإلعاقة تفهم بدرجة كبرية يف سياق األساطري أو املعتقدات الدينية؛ عىل سبيل املثال، كان 
األشخاص ذوو اإلعاقة يرون عىل أهنم ممسوسون من الشياطني أو األرواح؛ وغالبًا ما كان ينظر إىل اإلعاقة عىل أهنا 

عقوبة عىل أخطاء ارتكبت فيام سبق. وما تزال هذه اآلراء سائدة حتى يومنا هذا يف العديد من املجتمعات التقليدية.

ويف القرنني التاسع عرش والعرشين، ساعدت التطورات يف العلوم والطب يف تكريس فهم اإلعاقة بكوهنا ذات أساس 
بيولوجي أو طبي، نتيجة لضعف أو خلل يف وظيفة أو بنية عضو أو جهاز ما يف جسم اإلنسان بسبب أوضاع صحية 
خمتلفة. ينظر هذا النموذج الطبي إىل اإلعاقة كمشكلة فردية، وهو يركز بشكٍل أسايس عىل العالج وتوفري الرعاية 

الطبية من قبل املتخصصني. 

املقاربات  الفردية والطبية لإلعاقة وتم تطوير جمموعة من  النظرة  نقد هذه  الستينات والسبعينات، جرى  الحقًا يف 
االجتامعية هلذه املسألة، نذكر منها عىل سبيل املثال النموذج االجتامعي لإلعاقة. وقد حولت هذه املقاربات االنتباه 
بعيدًا عن اجلوانب الطبية لإلعاقة، وباملقابل ركزت عىل العوائق االجتامعية والتمييز الذي يواجهه األشخاص ذوو 
اإلعاقة. وتم إعادة تعريف اإلعاقة كمشكلة اجتامعية عوضًا عن كوهنا مشكلة فردية، وأصبحت احللول ترتكز عىل 

إزالة العوائق والتغيري االجتامعي ال عىل العالج الطبي فقط.

وقد كان حمور هذا التغيري يف فهم اإلعاقة هو حترك ذوي اإلعاقة أنفسهم وقيام حركة عاملية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
والتي بدأت يف أواخر الستينات يف أمريكا الشاملية وأوروبا وانترشت منذ ذلك احلني عب العامل. إن الشعار الشهري 
»ال يشء خيصنا من دوننا« يرمز إىل قدر التأثري والنفوذ الذي امتلكته احلركة. وقد ركزت منظامت ذوي اإلعاقة عىل 

الفرص  وتكافؤ  الكاملة  املشاركة  حتقيق 
ولعبت  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
حقوق  اتفاقية  وضع  يف  رئيسيًا  دورًا 
األشخاص ذوي اإلعاقة )1(، التي تعزز 
وتدعو إىل التحول جتاه نموذج يستند إىل 
اإلعاقة  قضايا  رؤية  يف  اإلنسان  حقوق 

والتعامل معها.
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مجهورية إيران اإلسالمية اإلطار 1
متكني الناس من خالل تعزيز التعاون 

نفذت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية برنامج التأهيل املجتمعي بشكل ارتيادي يف منطقتني يف عام 1992. وقد 
كان البنامج ناجحًا وتم حتديثه عام 1994 ليغطي ست مناطق أخرى ضمن ست حمافظات. وبحلول 2006 تم 
حتقيق التغطية عىل الصعيد الوطني لتشمل املحافظات الثالثني كلها. وكانت هيئة الرفاه االجتامعي، حتت إرشاف 

وزارة الرفاه االجتامعية، هي املسئولة عن إدارة برنامج التأهيل املجتمعي يف البالد، بمشاركة أكثر من 6000 
موظف بمن فيهم العاملني املجتمعيني، وموظفي التأهيل املجتمعي من املستوى املتوسط، وأطباء، وخباء يف 

التأهيل املجتمعي ومدراء التأهيل املجتمعي، لتنفيذ أنشطة التأهيل املجتمعي.

ومهمة برنامج التأهيل املجتمعي الوطني هي »متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم واملجتمعات بغض النظر 
عن الطبقة االجتامعية، أو اللون، أو العقيدة، أو الدين، أو النوع االجتامعي، أو السن، أو نوع اإلعاقة وسببها، عب 

زيادة الوعي، والتشجيع عىل االندماج، واحلد من الفقر، والتخلص من الوصم، وتلبية االحتياجات األساسية، 
وتسهيل احلصول عىل خدمات الصحة والتعليم وفرص كسب العيش«. 

أصبح البنامج المركزيًا عىل مستوى املجتمع املحيل حيث يتم تنفيذ معظم أنشطة التأهيل املجتمعي من »مراكز 
التأهيل املجتمعي يف البلدات«. وتعمل هذه املراكز بالتعاون الوثيق مع مرافق الرعاية الصحية األولية والتي تشمل 

»بيوت القرى الصحية« يف املناطق الريفية و»املراكز الصحية« يف املناطق احلرضية. ويتلقى العاملون الصحيون 
يف هذه املرافق تدريبًا يمتد من أسبوع إىل اثنني ويوفر هلم فهاًم السرتاتيجية التأهيل املجتمعي والبنامج الوطني 

ويمكنهم من حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة وإحالتهم إىل أقرب مركز بلدة للتأهيل املجتمعي.

تشمل األنشطة الرئيسية لبنامج التأهيل املجتمعي: 
• تدريب األرسة وأعضاء املجتمع حول اإلعاقة والتأهيل املجتمعي باستخدام دليل منظمة الصحة العاملية 	

للتدريب يف جمال التأهيل املجتمعي؛
• توفري املساعدة يف جمال التعليم وتسهيل التعليم الدامج من خالل بناء القدرات بالتعاون مع موظفي التعليم 	

والطلبة، وحتسني اجلوانب املعامرية لتسهيل إمكانية الوصول واالستفادة من أماكن التعلم؛
•  إحالة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات األخصائيني، عىل سبيل املثال اخلدمات اجلراحية والتأهيلية،	

حيث يتوافر أخصائيو العالج الطبيعي وأخصائيو معاجلة النطق واملعاجلون الوظيفيون؛
• توفري األجهزة املعينة/املساعدة، مثل عيص امليش، والعكازات، والكرايس املتحركة، ومعينات السمع، 	

والنظارات؛
•  خلق فرص توظيف من خالل توفري فرص احلصول عىل التدريب والتوجيه املهني والدعم املايل	

لألنشطة املدرة للدخل؛
• تقديم الدعم لألنشطة االجتامعية بام فيها الرياضة والرتفيه؛	
• توفري املساعدة املالية إلدخال تعديالت عىل ظروف املعيشة والتعليم واملنزل.	

وقد تم توفري الدعم ألكثر من 229000 شخص من ذوي اإلعاقة عب برنامج التأهيل املجتمعي الوطني منذ عام 
1992. ويف الوقت احلايل، يغطي البنامج 51 % من املناطق الريفية؛ وهيدف لتغطية مجيع القرى الريفية بحلول 

2011. وجرى تشكيل جمالس حملية إلدارة التأهيل املجتمعي لتعزيز التعاون بني مجيع قطاعات التنمية ولضامن أن 
يستمر التأهيل املجتمعي يف إيران يف امليض قدمًا.



املقدمة     17

التعاريف احلالية

التعاريف األكثر  النظر املذكورة أعاله. وتأيت  تبعًا الختالف وجهات  التعاريف املختلفة لإلعاقة  العديد من  يوجد 
حداثة لإلعاقة من :

التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة، والذي ينص عىل أن اإلعاقة هي »مصطلح عام يشمل اخللل 	•
أو حمدودية األنشطة أو املشاركة« )2(، الناتج عن التفاعل بني شخص لديه حالة صحية معينة والعوامل البيئية 
املحيطة )عىل سبيل املثال البيئة املادية املحيطة، اجتاهات املحيطني ومواقفهم(، والعوامل الشخصية )عىل سبيل 

املثال العمر والنوع االجتامعي(.
اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تنص عىل أن اإلعاقة هي مفهوم ال يزال قيد 	•

التطور وأهنا »حتدث بسبب التفاعل بني األشخاص املصابني بعجز واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي 
حتول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين«  )1(.

الناس بطرق خمتلفة.  أنواع خمتلفة من االختالالت لدى  تتنوع جتارب األشخاص مع اإلعاقة بشكٍل كبري. وتظهر 
يف  باختالل،  ولد  وبعضهم  متعددة؛  اختالالت  مع  آخرون  يتعايش  بينام  واحد،  اختالل  لدهيم  األشخاص  فبعض 
بإصابة خلقية مثل  املثال حالة طفل مولود  اكتسبوا االختالل خالل حياهتم. ونذكر عىل سبيل  حني أن آخرين قد 
السكري  بالداء  أصيبت  العمر  متوسطة  وامرأة  أريض،  لغم  انفجار  يف  يفقد ساقه  شاب  وجندي  الدماغي،  الشلل 
العمر مصاب باخلرف؛ فهؤالء مجيعًا يمكن وصفهم كأشخاص  نتيجة لذلك، وشخص متقدم يف  وفقدت برصها 
من  يعانون  من  »... كل  بأهنم  األشخاص  اإلعاقة، هؤالء  األشخاص ذوي  اتفاقية حقوق  . تصف  إعاقات  ذوي 

اختالالت طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية...« )1(.

االجتاهات العاملية

القلبي  واملرض  السكري،  الداء  )مثاًل  املزمنة  األمراض  تتضمن:  لإلعاقة  شيوعًا  األكثر  األسباب  أن  نجد  عامليًا 
واأللغام  والسقوط،  والرصاعات،  الطرق،  عىل  التصادمات  بسبب  )مثاًل  واإلصابات  والرسطان(؛  الوعائي، 
األرضية(؛ ومشاكل الصحة النفسية؛ والعيوب اخللقية؛ وسوء التغذية؛ ومرض فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 
الذين لدهيم إعاقات عب  الدقيق لألشخاص  العدد  املعدية )3(. ومن الصعوبة بمكان تقدير  وغريه من األمراض 
العامل، لكن العدد يزداد نتيجة لعوامل عدة مثل النمو السكاين، والزيادة يف احلاالت الصحية املزمنة، وتشيخ السكان، 
واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  العديد  وتواجه   .)3( ويطيله  العمر  عىل  حيافظ  الذي  الطبي  والتقدم 
عبئًا مضاعفًا، بمعنى أهنا حتتاج إىل معاجلة كل من املشاكل التقليدية مثل سوء التغذية واألمراض املعدية، إىل جانب 

املشاكل اجلديدة مثل احلاالت املزمنة. 
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اإلطار 2

اإلحصائيات العاملية حول األشخاص ذوي اإلعاقة 
• ما يقرب من 10 % من سكان العامل يتعايشون مع إعاقة )4(.	
• يشكل ذوو اإلعاقة أكب األقليات يف العامل )5(.	
• يعيش ما يقدر بحوايل 80 % من األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان النامية )5(.	
• يقدر أن 15-20 % من أفقر الناس يف العامل هم ذوو إعاقة )6(.	
• ال تتوافر خدمات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 62 بلدًا )7(.	
• يتمكن 5-15 % فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول عىل األجهزة املساعدة يف العامل النامي )8(.	
• يقل احتامل ارتياد األطفال ذوي اإلعاقة للمدرسة إىل حد بعيد مقارنة مع غريهم. عىل سبيل املثال، يف مالوي 	

ومجهورية تنزانيا، تتضاعف احتاملية عدم ارتياد األطفال للمدارس أبدًا إذا ما كانوا من ذوي اإلعاقة )9(.
• يغلب أن يتعرض ذوو اإلعاقة إىل مستويات بطالة أعىل ومدخول أقل من األشخاص غري املعاقني )10(.	

التنمية

الفقر واإلعاقة

للفقر أوجه عدة: فهو أكثر من جمرد نقص يف املال أو الدخل. »الفقر يضعف أو يلغي احلقوق االقتصادية واالجتامعية 
ذاته عىل احلقوق  اليشء  وينطبق  التعليم.  املأمون، واحلق يف  واملاء  والطعام  الالئق،  الصحة، والسكن  مثل احلق يف 

املدنية والسياسية مثل احلق يف حماكمة عادلة، واملشاركة السياسية، وأمن األفراد...«)11(

»كلام انتشلنا روحًا واحدة من براثن الفقر، فإننا ندافع عن حقوق اإلنسان. وحيثام خرسنا يف هذه املهمة،    
فإننا نخذل حقوق اإلنسان.«  

- كويف عنان، األمني العام السابق لألمم املتحدة  

إن الفقر هو سبب ونتيجة لإلعاقة كالمها معًا )12(: فالفقراء أكثر عرضة لإلعاقة، واألشخاص ذوو اإلعاقة أكثر 
عرضة للفقر. ويف حني أنه ليس مجيع األشخاص ذوى اإلعاقة من الفقراء، فإن متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يزداد 
للتمييز  ويتعرضون  جتاهلهم  يتم  ما  وغالبًا  املنخفض.  الدخل  ذات  البلدان  يف  فقرًا  األكثر  الفئات  بني  كبري  بشكل 
واإلقصاء من مبادرات التنمية الرئيسية، كام أهنم جيدون صعوبة يف احلصول عىل خدمات الصحة والتعليم والسكن 
وفرص كسب العيش. ويؤدي ذلك إىل املزيد من الفقر أو الفقر املزمن والعزلة وحتى الوفاة املبكرة. كام أن تكاليف 
العالج الطبي والتأهيل البدين واألجهزة املساعدة تساهم أيضًا يف الدخول يف دائرة الفقر لدى العديد من األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

إن التصدي لإلعاقة هو خطوة ملموسة للحد من خطر الفقر يف أي بلد. ويف ذات الوقت نجد أن التصدي للفقر حيد 
من اإلعاقة. لذلك جيب القضاء عىل الفقر لتحقيق حياة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتايل فإن أحد األهداف 
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اإلطار 3

ِسالم حتصل عىل فرصة جديدة للحياة
منذ سن الثامنة كانت ِسالم تشتكي من نوبات الصداع. ومل تكن أرسهتا تعرف ما الذي ينبغي فعله وأرسلتها 

عدة مرات إىل الكنيسة لتعالج باملاء املقدس. غري أن املياه املقدسة مل تنفعها وبدأت ِسالم خترس برصها ببطء. ويف 
يوم ذهبت فيه ِسالم إىل مركز صحي حميل به قسم لطب العيون، حيث شعروا أن حالتها صعبة جدًا وأحالوها 

إىل املستشفى التخصيص الرئييس يف العاصمة. أدرج املستشفى اسمها عىل قائمة االنتظار من أجل إجراء 
عملية جراحية، لكن أكثر من عام مىض وملا حين دورها. ومل تستطع أرسهتا، نتيجة لفقرها، أن تتحمل تكلفة 

اصطحاهبا إىل مستشفى خاص إلجراء اجلراحة. وعندما أدرجت يف البداية عىل قائمة االنتظار، كانت ِسالم ال 
تزال تستطيع الرؤية بعض اليشء، ولكن مع مرور الوقت فقدت معظم برصها. وأدت إعاقتها وفقرها إىل عدم 
استكامهلا دراستها مما أدخلها يف حالة من االكتئاب. وأصبحت ِسالم معزولة وبقيت يف املنزل ومل تعد تتواصل 

مع صديقاهتا، كام أصبحت عبئًا عىل أرسهتا التي مل تعد تعرف كيفية الترصف جتاهها. باإلضافة إىل ذلك ازدادت 
حدة الصداع الذي ينتاهبا، وأصيبت بنوبات من القيء واختل توازهنا وأصبحت عىل شفا املوت.

غري أن بعض أفراد التأهيل املجتمعي متكنوا من القيام ببعض الرتتيبات لكي تتمكن ِسالم من مراجعة أخصائي 
بجراحة األعصاب، والذي اكتشف أن لدهيا ورمًا محيدًا )ورم سحائي meningioma(. تم إجراء العملية 

اجلراحية لِسالم واستئصال الورم. وسامهت إدارة املستشفى والصندوق االجتامعي الذي أنشأه األطباء بنسبة 
75 % من تكاليف اجلراحة، فيام ساهم برنامج التأهيل املجتمعي بام تبقى من التكلفة، كام سامهت األرسة يف 

تكاليف السفر والطعام والسكن.
 

واليوم ختلصت سالم من مشكلتها ولكن بسبب الفقر والنظام والتأخر يف التدخل، أصبحت تقريبًا مكفوفة. 
لكن بعد تلقيها تدريبًا عىل التنقل من قبل موظفي التأهيل املجتمعي، أصبحت سالم اآلن مستقلة متامًا وتتحرك 

بحرية يف املجتمع. وهي أيضًا تتعلم طريقة برايل لكي تتمكن من 
العودة إىل املدرسة.

لقد تغريت نوعية حياة سالم بشكٍل جذري ومل تعد تشكل عبئًا عىل 
أرسهتا بسبب مداخلة التأهيل املجتمعي. كل ذلك أصبح ممكنًا من 

خالل التعاون من قبل سالم وأرسهتا، والتواصل مع مراكز اإلحالة، 
ودعم األخصائيني وسلطات املستشفى.

الرئيسية ألي برنامج للتأهيل املجتمعي ينبغي أن يتمثل يف احلد من الفقر من خالل ضامن أن تصبح خدمات الصحة 
والتعليم وفرص كسب العيش متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 1: كتيب متهيدي     20

اإلطار 4

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة والبنك الدويل 
» ما مل يتم وضع ذوي اإلعاقة يف صلب تيار التنمية سيصبح من املستحيل احلد من الفقر إىل النصف بحلول عام 

2015 أو أن تعطى كل فتاة وفتى الفرصة إلمتام التعليم االبتدائي بحلول التاريخ ذاته، ]والتي هي من ضمن[ 
األهداف  التي اتفق عليها من قبل أكثر من 180 من قادة العامل يف مؤمتر األلفية لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمب 

 .»2000
- جيمس ولفينسن، الرئيس السابق للبنك الدويل. واشنطن بوست، 3 كانون األول/ديسمب 2002.

األهداف اإلنامئية لأللفية

يف أيلول/سبتمب 2000، تبنت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ثامنية أهداف إنامئية لأللفية، متتد لتشمل القضاء 
عىل الفقر املدقع واجلوع إىل حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، كل ذلك بحلول املوعد املستهدف يف عام 2015 )13(. 
ومتثل هذه األهداف اإلنامئية املتفق عليها دوليًا جمموعة من املعايري املرجعية للتنمية وضعت يف بداية القرن اجلديد. 
وبالرغم من أن تلك األهداف مل تذكر اإلعاقة رصاحة، فإن لكل هدف صالت أساسية مع اإلعاقة وال يمكن حتقيق 
هذا اهلدف بشكٍل كامل دون أخذ قضايا اإلعاقة يف احلسبان )14(. لذلك، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
دورهتا الرابعة والستني، يف ترشين الثاين 2009، قرارًا حول حتقيق املرامي اإلنامئية لأللفية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

.)15( )131/A/RES/64(

التنمية الداجمة لإلعاقة 

التنمية الداجمة هي تلك التي تدمج وترشك اجلميع، خاصة أولئك املهمشني والذين غالبًا ما يعانون من التمييز )16(. 
فذوو اإلعاقة وأفراد أرسهم، خاصة أولئك الذين يعيشون يف املجتمعات الريفية أو النائية أو األحياء الفقرية يف املدن، 
غالبًا ما ال يستفيدون من املبادرات التنموية، وبالتايل فإن التنمية الشاملة والداجمة رضورية لضامن أن يتمكن أولئك 

األشخاص من املشاركة بفعالية يف عمليات التنمية وسياساهتا )17(.

إن دمج حقوق ذوي اإلعاقة يف أجندة التنمية هي طريقة لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة )18(. ولتمكني 
األشخاص ذوي اإلعاقة من املسامهة يف خلق الفرص وتقاسم فوائد التنمية واملشاركة يف صنع القرار، قد نحتاج إىل 

مقاربة مزدوجة املسار. فاملقاربة مزدوجة املسار تضمن:

)1( العمل عيل دمج قضايا اإلعاقة ضمن أعامل التنمية العادية؛
)2( تنفيذ أنشطة أكثر تركيزًا واستهدافًا لألشخاص ذوي اإلعاقة حيثام كان ذلك رضوريًا )12(. 

وتعتمد األنشطة املقرتحة لبنامج التأهيل املجتمعي التي سيتم تفصيلها يف هذه الدالئل اإلرشادية عىل هذه املقاربة.
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مقاربات التنمية املرتكزة عيل املجتمع 

لطاملا كانت مبادرات التنمية يف معظمها فوقية )من القمة إىل القاعدة(، يبدأها صناع السياسات يف مواقع بعيدة كل 
البعد عن املستوى املحيل، وتصمم دون إرشاك املجتمعات املحلية. ومن املسلَّم به اآلن أن أحد العنارص الرضورية 
للتنمية هو إرشاك املجتمع كأفراد أو جمموعات أو منظامت، أو من خالل التمثيل، يف مجيع مراحل عملية التنمية بام فيها 

التخطيط، والتنفيذ، واملتابعة )19(. وتساعد املقاربة املرتكزة 
عيل املجتمع يف ضامن أن تصل التنمية إىل الفقراء واملهمشني، 
والواقعية  الداجمة  املبادرات  من  املزيد  إطالق  وتسهل 
واملستدامة. وتشجع العديد من الوكاالت واملنظامت املقاربات 
املجتمعية للتنمية. عىل سبيل املثال يدعم البنك الدويل التنمية 
املدفوعة باعتبارات املجتمعات املحلية )20( وتشجع منظمة 

الصحة العاملية املبادرات املرتكزة عىل املجتمع )21( .

حقوق اإلنسان

ما هي حقوق اإلنسان؟

حقوق اإلنسان هي معايري دولية متفق عليها وتنطبق عىل مجيع البرش )22(. وحيق للجميع وبشكٍل متكافئ أن حيظوا 
بحقوقهم اإلنسانية )مثاًل احلق يف التعليم، واحلق يف الطعام الكايف، واملسكن، والضامن االجتامعي ( برصف النظر عن 
اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو النوع االجتامعي، أو األصل القومي أو العرقي، أو اللون، أو الديانة، أو أي وضع آخر 
)23(. وتم التأكيد عىل هذه احلقوق يف إعالن حقوق اإلنسان الذي تبنته مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عام 
1948 )24(، باإلضافة إىل غريها من املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تركز عىل جمموعات وفئات 

معينة من السكان، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة )22(.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف 13 كانون األول 2006، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )1(. 
وهذه االتفاقية هي نتيجة لتحرك امتد عىل عدة سنوات ألجل األشخاص ذوي اإلعاقة، وبنيت عىل أساس القواعد 
املوحدة لألمم املتحدة حول حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة )1993( )25( والبنامج العاملي للعمل 
املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة )1982( )26(، وتكملة ألطر حقوق اإلنسان القائمة. وتم إعداد االتفاقية من 
ومنظامت  احلكومية،  غري  واملنظامت  الوطنية،  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  احلكومات،  عن  ممثلني  تضم  جلنة  قبل 
ذوي اإلعاقة. وهدفها هو » تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة » )املادة 1(.
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اإلطار 5

حقبة جديدة يف جمال حقوق ذوي اإلعاقة 
» متثل اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فجرًا حلقبة جديدة ملا يقارب من 650 مليون 

شخص حول العامل يتعايشون مع إعاقات.«

- كويف عنان، األمني العام السابق لألمم املتحدة

والتعليم،  الشخيص،  والتنقل  الوصول،  وإمكانية  سبل  إتاحة  مثل  الرئيسية  املجاالت  من  عددًا  االتفاقية  تغطي 
والصحة، والتأهيل، وخلق فرص العمل، وحتدد التدابري التي جيب عىل الدول األطراف اختاذها لضامن إعامل حقوق 
حقوق  فلدهيم   - اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  جديدة  حقوق  أي  عىل  االتفاقية  تنص  ومل  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 
اإلنسان ذاهتا التي يمتلكها أي شخص آخر يف املجتمع- لكنها بدالً من ذلك جتعل احلقوق القائمة داجمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة ومتاحة أمامهم.

مقاربة التنمية املرتكزة إىل حقوق اإلنسان 

التنمية، والتنمية طريقة إلعامل  إن حقوق اإلنسان والتنمية مرتبطة بشكٍل كبري، فحقوق اإلنسان جزء أسايس من 
من  العديد  تستخدم  لذلك،  ونتيجة   .)27( اإلنسان  حقوق 

حقوق  إىل  املرتكزة  املقاربات  شائع  بشكٍل  واملنظامت  الوكاالت 
موحدة  وصفة  هناك  تكن  مل  وملا  التنموية.  براجمها  يف  اإلنسان 
ملقاربات التنمية املرتكزة إىل حقوق اإلنسان، فقد حددت األمم 

املتحدة عددًا من اخلصائص اهلامة )28( هلذه املقاربة وهى:

الوفاء بحقوق اإلنسان - ينبغي أن يكون اهلدف الرئييس لبامج 	•
وسياسات التنمية هو الوفاء بحقوق اإلنسان.

حقوق 	• معاهدات  ومعايري  مبادئ  إن   - معينة  ومعايري  مبادئ  اتباع 
الصحة  )مثل  القطاعات  التنموية يف مجيع  والبامج  التعاون  أوجه  دلياًل جلميع  تكون  أن  الدولية جيب  اإلنسان 
والتعليم( ويف مجيع مراحل البامج )مثل حتليل احلالة، والتخطيط والتصميم، والتنفيذ واملتابعة، والتقييم( )انظر 

اإلطار 6 للمبادئ العامة املتضمنة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(.
مثاًل 	• فاألطفال  حقوق،  لدهيم  أناس  هم  احلقوق  أصحاب   - باملسؤولية  واملكلفني  احلقوق  أصحاب  إىل  تتوجه 

املسؤولة  املنظامت  أو  باملسؤولية هم األشخاص  التعليم. واملكلفون  أن هلم احلق يف  هم أصحاب حقوق حيث 
عن كفالة متتع أصحاب احلقوق بحقوقهم، مثل وزارة التعليم التي جيب عليها أن تضمن حصول األطفال عىل 

التعليم، واآلباء الذين جيب أن يشجعوا أطفاهلم عىل الذهاب إىل املدرسة.
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التأهيل املجتمعي 

السنوات األوىل

كان إعالن أملا - آتا يف عام 1978 )29( اإلعالن الدويل األول الذي ينارص الرعاية الصحية األولية كاسرتاتيجية 
الصحية  الرعاية  وهتدف   .)30( للجميع«  »الصحة  ضامن  يف  العاملية  الصحة  منظمة  هدف  حتقيق  أجل  من  رئيسية 
األولية إىل ضامن أن يصبح كل فرد - سواء كان غنيًا أو فقريًا - قادرًا عىل احلصول عىل اخلدمات والظروف الرضورية 

لتحقيق أعىل مستوى يمكنه بلوغه من الصحة. 

بعد إعالن أملا- آتا، تبنت منظمة الصحة العاملية مفهوم التأهيل املجتمعي. ويف البداية، كان التأهيل املجتمعي بشكٍل 
أويل وسيلة لتوصيل اخلدمة عب االستفادة القصوى من الرعاية الصحية األولية وموارد املجتمع، وكان هيدف إىل 
جعل الرعاية الصحية األولية وخدمات التأهيل أقرب إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض. وبدأت وزارات الصحة يف العديد من البلدان )مثاًل مجهورية إيران اإلسالمية، منغوليا، جنوب أفريقيا، 
فييت نام( بإطالق برامج للتأهيل املجتمعي مستعينة بموظفي الرعاية الصحية األولية لدهيا. وركزت البامج األوىل 
أنشطة  اجلراحية. وأدرجت بعض  أو  الطبية  والتدخالت  املساعدة،  الطبيعي، واألجهزة  العالج  بشكٍل رئييس عىل 

التعليم وفرص كسب العيش من خالل التدريب عىل اكتساب املهارات أو االنخراط يف برامج مدرة للدخل.

لتوفري   )31( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املجتمع  يف  التدريب  دليل  العاملية  الصحة  منظمة  نرشت   ،1989 عام  ويف 
اإلرشاد والدعم لبامج التأهيل املجتمعي واألطراف املعنية فيه، بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد األرسة، 
ومعلمي املدرسة، واملرشفني املحليني، وأعضاء جلنة التأهيل املجتمعي. وترجم الدليل إىل أكثر من 50 لغة وما زال 
يعد وثيقة هامة للتأهيل املجتمعي استخدمت يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض. وعالوة عىل ذلك فإن 
كتيب أطفال القرية ذوي اإلعاقة )دليل للعاملني يف الصحة املجتمعية والعاملني يف جمال التأهيل واألرس( قد ساهم 

بشكٍل ملحوظ يف تطوير برامج التأهيل املجتمعي خاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض )23(.

وخالل التسعينات وبجانب النمو يف عدد من برامج التأهيل املجتمعي، كانت هناك تغريات يف طريقة تصور التأهيل 
املجتمعي، حيث أصبحت وكاالت أخرى لألمم املتحدة، مثل منظمة العمل الدولية، واليونسكو، وبرنامج األمم 
املتحدة اإلنامئي )UNDP(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، منخرطة يف هذا امليدان مدركة احلاجة 
ملقاربة متعددة القطاعات. يف عام 1994، تم نرش أول ورقة موقف مشرتك للتأهيل املجتمعي من قبل منظمة العمل 

الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية. 

نظرة عىل مخسة وعرشين سنة من التأهيل املجتمعي

وحكومات  املتحدة  األمم  منظامت  من  غريها  العاملية  الصحة  منظمة  شاركت   ،2003 عام  من  أيار/مايو  يف 
ومنظامت دولية غري حكومية بام فيها منظامت مهنية ومنظامت لذوى اإلعاقة يف مشاورة دولية يف هلسنكي، فنلندا، 
التأهيل املجتمعي  التقرير الذي أعقب املشاورة الضوء عىل حاجة برامج  التأهيل املجتمعي )33(. وسلط   ملراجعة 

للرتكيز عىل:

احلد من الفقر، بالنظر إىل أن الفقر هو حمدد رئييس لإلعاقة ونتيجة هلا؛	•
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تعزيز مشاركة املجتمع يف املبادرات وملكيته هلا.	•
تطوير وتقوية التعاون متعدد القطاعات.	•
إرشاك منظامت ذوى اإلعاقة يف براجمها.	•
التوسع يف براجمها.	•
تعزيز املامرسة املسندة بالبّينات.	•

ورقة املوقف املشرتك للتأهيل املجتمعي

يف عام 2004، قامت منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية بتحديث أول ورقة موقف مشرتك 
ثة التطور يف مقاربة التأهيل املجتمعي  للتأهيل املجتمعي الستيعاب توصيات مشاورة هلسنكي. تعكس الورقة املحدَّ
من تقديم اخلدمات إىل تنمية املجتمع. وهي تعيد تعريف التأهيل املجتمعي »كاسرتاتيجية ضمن التنمية املجتمعية 
العامة للتأهيل، واحلد من الفقر، وحتقيق تكافؤ الفرص، واالندماج االجتامعي جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة« وتعزز 
تنفيذ برامج التأهيل املجتمعي » ... من خالل تضافر جهود ذوي اإلعاقة أنفسهم وأرسهم واملنظامت واملجتمعات، 
واخلدمات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة العاملة يف الصحة، والتعليم، والتدريب املهني، وامليدان االجتامعي، 

وغريها من اخلدمات« )34(.

وتدرك ورقة املوقف املشرتك أن األشخاص ذوي اإلعاقة جيب أن يتمكنوا من احلصول عىل مجيع اخلدمات املتاحة 
للناس يف املجتمع، مثل اخلدمات الصحية املجتمعية، ورعاية صحة األطفال، والرعاية االجتامعية، وبرامج التعليم. 

وتؤكد أيضًا عىل حقوق اإلنسان وتدعو للتحرك ضد الفقر وتوفري الدعم احلكومي وتطوير سياسات وطنية. 

التأهيل املجتمعي اليوم 

مصفوفة التأهيل املجتمعي

يف ضوء تطور التأهيل املجتمعي إىل اسرتاتيجية تنموية أوسع متعددة القطاعات، تم يف عام 2004 تطوير مصفوفة 
هتدف إىل توفري إطار مشرتك لبامج التأهيل املجتمعي )الشكل 1(. وتتكون املصفوفة من مخسة مكونات رئيسية هي 
الصحة، والتعليم، وكسب العيش، واملكون االجتامعي، والتمكني. ويتضمن كل مكون من املكونات مخسة عنارص. 
واملكونات األربعة األوىل تتعلق بقطاعات التنمية الرئيسية، مما يعكس تركيز التأهيل املجتمعي عىل قطاعات متعددة، 
أساسيًا  رشطًا  يعد  والذي  وجمتمعاهتم،  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتمكني  األخري  املكون  يتصل  حني  يف 
 لضامن الوصول إىل كل قطاع من قطاعات التنمية وحتسني نوعية احلياة والتمتع بحقوق اإلنسان بالنسبة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

وال يتوقع من برامج التأهيل املجتمعي أن تنفذ مجيع مكونات وعنارص مصفوفة التأهيل املجتمعي. بل تم تصميم 
واملوارد.  األولويات  وتراعي  املحلية،  احتياجاهتا  تلبي  التي  األفضل  اخليارات  بتحديد  للبامج  لتسمح  املصفوفة 
وباإلضافة إىل تنفيذ أنشطة معينة ألجل األشخاص ذوي اإلعاقة، يتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي بناء وتطوير 
رشاكات وحتالفات مع قطاعات أخرى ال تغطيها برامج التأهيل املجتمعي لضامن أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة 
التأهيل  مصفوفة  حول  إضافية  معلومات  اإلدارة  فصل  ويقدم  القطاعات.  هذه  فوائد  عىل  احلصول  من  وأرسهم 

املجتمعي.
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اإلطار 6

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) املادة 3(
املبادئ العامة )1(

فيام ييل مبادئ هذه االتفاقية:
احرتام كرامة األشخاص املتأصلة واستقالهلم الذايت بام يف ذلك حرية تقرير خياراهتم  أ( 

بأنفسهم واستقالليتهم  
عدم التمييز ب( 

ج(  املشاركة واالندماج الكامل والفّعال يف املجتمع
د(  احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي والطبيعة البرشية

تكافؤ الفرص هـ( 
إمكانية الوصول و( 

املساواة بني الرجل واملرأة  ز( 
احرتام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ عىل هويتهم ح( 

مبادئ التأهيل املجتمعي

املبينة أدناه. وباإلضافة إىل  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )1(  التأهيل املجتمعي إىل مبادئ  تستند مبادئ 
ذلك، اقرتح مبدءان إضافيان ومها: التمكني بام يف ذلك املنارصة الذاتية )انظر مكون التمكني(، واالستدامة )انظر 

فصل اإلدارة(. وجيب توظيف هذه املبادئ لتوجيه مجيع جوانب عمل التأهيل املجتمعي. 

منظامت  ذوي 
اإلعاقة

العالقات والزواج 
واألرسة

التعليم الثانوي الرعاية الطبية
والعايل

العمل املدفوع 
األجر

التعليم االبتدائيالوقاية

التعليم غري التأهيل
النظامي

التعلم املستمر 
مد احلياة

الرتفيه والتسلية 
والرياضة

مجاعات املساعدة 
الذاتية

األجهزة املساعدة

الطفولة املبكرةالتعزيز

التمكنياملكون االجتامعيكسب العيشالتعليمالصحة

العمل احلر

تنمية املهارات

اخلدمات املالية

العدالةاحلامية االجتامعية

املشاركة السياسيةالثقافة والفنون

احلشد املجتمعي

املنارصة واالتصال املساعدة الشخصية

الشكل 1: مصفوفة التأهيل املجتمعي
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اإلطار 7

برامج التأهيل املجتمعي حتدث فرقًا 
يمكن للتأهيل املجتمعي أن يساعد يف ضامن وصول فوائد االتفاقية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستوى املحيل 

من خالل:

• تعريف الناس باالتفاقية عن طريق الرتويج لالتفاقية بشكل فعال ومساعدة الناس يف فهم معناها؛	
• التعاون مع األطراف املعنية عن طريق العمل مع املنظامت غري احلكومية بام فيها منظامت ذوي اإلعاقة 	

واحلكومات املحلية لتنفيذ االتفاقية؛
• الدعوة واملنارصة عن طريق االنخراط يف أنشطة املنارصة التي هتدف إىل سن أو تقوية قوانني مكافحة التمييز 	

والسياسات الوطنية واملحلية الداجمة املتصلة بقطاعات معينة مثل الصحة والتعليم وفرص العمل؛
• التنسيق بني املستويات املحلية والوطنية من خالل تعزيز ودعم احلوار بني املستويات املحلية والوطنية، وتقوية 	

املجموعات املحلية أو منظامت ذوي اإلعاقة لكي تتمكن من لعب دور هام عىل املستويات املحلية والوطنية؛
• املساعدة يف إعداد ومتابعة خطط العمل املحلية من خالل املسامهة يف رسم خطط العمل املحلية التي تشتمل 	

عىل اختاذ إجراءات ملموسة وتوظف املوارد الرضورية لدمج قضايا اإلعاقة ضمن السياسات العامة املحلية 
وحتقيق التعاون بني القطاعات؛

• أنشطة الربنامج ـ عن طريق تنفيذ األنشطة التي تساهم يف جعل اخلدمات الصحية والتعليم وكسب العيش 	
واخلدمات االجتامعية ميرسة جلميع األشخاص من ذوي اإلعاقة، بمن فيهم الفقراء والذين يعيشون يف 

املناطق الريفية.

امليض قدمًا

تقدم الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي طريقًا للميض قدمًا يف برامج التأهيل املجتمعي لتثبت أن التأهيل املجتمعي 
هو اسرتاتيجية عملية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )1( ولدعم التنمية املجتمعية الشاملة للجميع.

القمة، ويمكن أن تضمن أن يكون  القاعدة إىل  تنطلق من  القطاعات  املجتمعي هو اسرتاتيجية متعددة  التأهيل  إن 
لالتفاقية أثر واضح عىل صعيد املجتمع. ويف حني تقدم االتفاقية الفلسفة والسياسة العامة، فإن التأهيل املجتمعي 
هو اسرتاتيجية عملية للتنفيذ. وقد صممت أنشطة التأهيل املجتمعي لتلبية االحتياجات األساسية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة وللحد من الفقر، وإلتاحة إمكانية احلصول عىل اخلدمات الصحية والتعليم وسبل كسب العيش والفرص 

االجتامعية )كل هذه األنشطة من شأهنا حتقيق غايات االتفاقية(. 

وتوفر برامج التأهيل املجتمعي رابطًا بني األشخاص ذوى اإلعاقة واملبادرات اإلنامئية. وتستهدف الدالئل اإلرشادية 
للتأهيل املجتمعي القطاعات الرئيسية للتنمية التي يتعني أن تصبح داجمة بحيث يمكن متكني األشخاص ذوي اإلعاقة 
وأرسهم ليصبحوا قادرين عىل املسامهة يف جمتمع دامج وشامل أو »جمتمع للجميع«. وبام أن إرشاك املجتمع املحيل 
باجتاه إرشاك  للتحرك  التأهيل املجتمعي  برامج  الدالئل اإلرشادية بشدة عىل حاجة  للتنمية، تؤكد  عنرص رضوري 

املجتمع املحيل.
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البحوث والبّينات 

كام هو مبني يف هذه الدالئل اإلرشادية، فإن التأهيل املجتمعي هو اسرتاتيجية متعددة القطاعات إلرشاك األشخاص 
الباحثني، وكنتيجة لذلك ال يتوفر  التنمية. ويمثل هذا األمر عدة حتديات أمام  ذوي اإلعاقة وأرسهم يف مبادرات 
سوى عدد حمدود من الباهني حول كفاءة وفعالية التأهيل املجتمعي. لكن هنالك جمموعة من الباهني التي تراكمت 
مع مرور الزمن، من الدراسات البحثية الرسمية، والتجارب املتنوعة لإلعاقة والتأهيل املجتمعي، ونتائج تقييم برامج 

للتأهيل املجتمعي، واستخدام أفضل املامرسات املستمدة من مقاربات مشاهبة يف جمال التنمية الدولية. 

ازدادت أبحاث التأهيل املجتمعي املرتبطة بالبلدان ذات الدخل املنخفض بشكٍل كبري يف السنوات األخرية )35(، 
وذلك من حيث النوعية والكمية. وباالستناد إىل مراجعات منشورة ألبحاث التأهيل املجتمعي وغريها من األدبيات 

عوضًا عن اإلطالع عىل الدراسات الفردية، يمكن مالحظة ما ييل: 

الفّعالية )38(. وقد اشتملت 	• التأهيل املجتمعي بالفّعالة )36، 37( أو حتى بشديدة  وصفت البامج من نمط 
النتائج عىل ازدياد االستقاللية، وتعزيز احلركة، وحتسني مهارات االتصال لألشخاص ذوي اإلعاقة )39(. كام 

يوجد أيضًا مؤرشات رسدية حول جدوى تكلفة التأهيل املجتمعي )36، 37، 38(.
إن املراجعات املنهجية لألبحاث املتعلقة باملقاربات املرتكزة إىل املجتمع يف تأهيل اإلصابات الدماغية يف البلدان 	•

ذات الدخل املرتفع تشري إىل أن هذه املقاربات هي عىل األقل بنفس الفعالية أو أكثر فعالية من املقاربات التقليدية، 
قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم )40، 41، 42،  القبول من  أكب من  اجتامعية ودرجة  نفسية  نتائج  وهلا 

.)43
إن املداخالت املعنية بسبل كسب العيش املرتبطة بالتأهيل املجتمعي قد أدت إىل زيادة دخل ذوي اإلعاقة وأرسهم 	•

)39( وهي مرتبطة بزيادة الثقة بالنفس واندماج اجتامعي أكب )44(.
يف البيئات التعليمية، وجد أن التأهيل املجتمعي يساعد يف التكيف واندماج األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة )36، 	•

 .)39 ،38
بشكٍل 	• تسهل  املجتمعي  التأهيل  مقاربة  أن  تقديم وجد  عىل  املجتمعية  اخلدمات  يف  العاملني  تدريب  بناء 

اخلدمات )38(.
أبحاث مشاهبة يف 	• كام أظهرت 

أن  مرتفع  دخل  ذات  بلدان 
املجتمعي  التأهيل  أنشطة 

اجتامعية  نتائج  حتقق 
عىل  التأثري  يف  إجيابية 
ويف  املجتمع،  مواقف 
التعزيز اإلجيايب لالندماج 

ذوي  وتكيف  االجتامعي 
اإلعاقة )36، 38، 39(.
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اإلدارة

املقدمة

تتألف مصفوفة التأهيل املجتمعي التي تم التطرق إليها يف املقدمة، من مخسة مكونات )الصحة، والتعليم، وكسب 
وضع  يف  استخدامه  يمكن  أساسيًا  إطارًا  تقدم  وهي  املرافقة.  وعنارصها  والتمكني(  االجتامعي،  واملكون  العيش، 
بعض  برنامج  لكل  يظل  احلايل،  الوقت  املشرتكة يف  املصفوفة  املجتمعي. ورغم وجود هذه  للتأهيل  جديدة  برامج 
السامت الفريدة ألنه يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل التي نذكر منها عىل سبيل املثال العوامل املادية واالجتامعية 
لكيفية  أساسيًا  فهاًم  هلم  يتيح  البامج  ملديري  دليل  بمثابة  الفصل  هذا  وسيكون  والسياسية.  والثقافية  واالقتصادية 
واملوارد  االحتياجات واألولويات  مع  متوافقة  تكون  والتي  املجتمعي  التأهيل  لبنامج  والعنارص  املكونات  اختيار 

املحلية ومالئمة هلا.

وضع  عملية  توجيه  يف  يفيد  ملراحلها  عامًا  تسلساًل  هناك  أن  إال  خمتلفة،  املجتمعي  التأهيل  برامج  مجيع  أن  حني  يف 
األوىل(،  )املرحلة  احلالة  حتليل  عىل:   وتشتمل  اإلدارة،  بدورة  جمتمعة  املراحل  هذه  إىل  يشار  ما  عادة  البنامج. 
والتخطيط والتصميم )املرحلة الثانية(، والتنفيذ واملتابعة )املرحلة الثالثة(، والتقييم )املرحلة الرابعة(. وسوف يتناول 
هذا الفصل دورة اإلدارة بيشء من التفصيل ملساعدة  مديري البنامج يف فهم اجلوانب اهلامة لكل مرحلة ولوضع 
برامج فعالة تكون شاملة جلميع األطراف املعنية الرئيسية وتلبي يف النهاية احتياجات  ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. 

الرجاء تذكر أن هذا الفصل ال يقدم مقاربة ثابتة جيب أن يتبعها كل برنامج للتأهيل املجتمعي، حيث أنه غالبًا ما يتم 
وضع البامج من خالل رشاكات مع آخرين، مثل احلكومات أو هيئات التمويل، والتي يمكن أن تقدم اإلرشادات 
الرضورية حول كيفية وضع البامج. باإلضافة إىل ذلك من املفيد التنويه إىل أنه بالرغم من كون هذا الفصل يركز 

بشكٍل أسايس عىل وضع برامج جديدة للتأهيل املجتمعي، فإنه مفيد أيضًا لتقوية البامج القائمة بالفعل.
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اإلطار 8

تعبئة جمتمع شامل ودامج 
مجعية موبيلتي اهلندية  Mobility India منظمة غري حكومية مقرها  بنغالور يف اهلند. وقد دأبت هذه اجلمعية 
عىل الرتويج للتأهيل املجتمعي منذ عام 1999، وهتدف إىل حتقيق جمتمع شامل ودامج يملك فيه األشخاص 
ذوو اإلعاقة حقوقًا متساوية ونوعية حياة جيدة. وقد نفذت مجعية موبيلتي اهلندية برامج للتأهيل املجتمعي يف 
تبعد  تالوك(  )أنيكال  بنغالور، )2( منطقة شبه حرضية  الفقرية يف  مدينة  ثالثة مواقع خمتلفة هي )1( األحياء 

بحوايل 35 كم عن بنغالور، )3( منطقة ريفية )مقاطعة شامراجنغار( تبعد حوايل  210 كم عن بنغالور. 

وبالرغم من أن برامج التأهيل املجتمعي يف كل منطقة من تلك املناطق تنفذ العديد من األنشطة املشرتكة، مثل 
العيش  كسب  وسبل  والتعليم  الصحة  خدمات  إىل  الوصول  وتيسري  الذاتية،  املساعدة  مجاعات  تشكيل  تيسري 
والفرص االجتامعية، وتعبئة املجتمع، فإن كاًل منها يتميز بفوارق فريدة ناجتة عن السياقات املختلفة التي يعمل 

فيها البنامج.

تعلمت اجلمعية،  من خالل عملية تقييم براجمها، دروسًا قيمة  يف اإلدارة عىل مر السنني. وتتضمن هذه الدروس 
املستفادة إدراك أمهية:

• إرشاك األطراف املعنية الرئيسية يف مجيع مستويات دورة  اإلدارة؛	
• إجراء حتليل حالة صحيح قبل البدء ببنامج التأهيل املجتمعي؛	
• استثامر الوقت واجلهد الرضوريني يف التخطيط املبدئي، وضامن وضع مؤرشات واضحة؛ 	
• عمل رشاكات مع األطراف املعنية الرئيسية، وضامن أن يكون هناك حتديد واضح لألدوار واملسؤوليات - 	

الرشاكات مع احلكومة املحلية رضورية؛
• القيام بأنشطة تفيد املجتمع بأكمله، وليس فقط أعدادًا حمدودة من ذوي اإلعاقة؛	
• تعيني موظفي التأهيل املجتمعي 	

من املجتمعات املحلية وإعطاء 
األفضلية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، خاصة النساء منهم؛
• ضامن أن تكون عملية بناء 	

القدرات مستمرة وداجمة للجميع، 
مثاًل األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وأرسهم، وأفراد املجتمع، 
ومقدمي اخلدمات، والقادة أو 

صناع القرار املحليني؛
• التشارك بقصص النجاح والفشل 	

مع اآلخرين.

اهلند
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مفاهيم رئيسية

ما هو الفرق بني مرشوع للتأهيل املجتمعي وبرنامج للتأهيل املجتمعي؟ 

يتم تنفيذ مشاريع التأهيل املجتمعي وبرامج التأهيل املجتمعي حول العامل. لكن العديد من األشخاص ال يدركون 
الفرق بني االثنني. فعادة ما تكون مشاريع التأهيل املجتمعي صغرية يف نطاقها وقد تركز عىل حتقيق نتائج حمددة للغاية 
يف  مكون واحد من مصفوفة التأهيل املجتمعي، كالصحة عىل سبيل املثال. وتكون هذه املشاريع قصرية األجل، تبدأ 
وتنتهي يف فرتة حمددة. وعندما يكون الدعم احلكومي للتأهيل املجتمعي حمدودًا غالبًا ما تنطلق املشاريع بمبادرة من 
مجاعات أو منظامت غري حكومية من املجتمع املحيل، كام هو احلال يف األرجنتني، وبوتان، وكولومبيا، ورسي النكا، 
وأوغندا. فإذا كانت ناجحة، يكون من املمكن توسيع نطاقها إىل مستوى البنامج. مثاًل أصبحت املشاريع االرتيادية 
املشاريع  املجتمعي فهي جمموعة من  التأهيل  برامج  أما  إيران اإلسالمية.  الصني ومرص ومجهورية  برامج وطنية يف 
دة لالنتهاء، وهي أكب  املرتابطة والتي يتم إدارهتا بطريقة منسقة وعادة ما تكون طويلة األجل، وليس هلا تواريخ حمدِّ
فسوف  خمتلفة،  بخصائص  تتحىل  والبامج  املشاريع  أن  من  وبالرغم  املشاريع.  من  تعقيدًا  وأكثر  احلجم  حيث  من 
يستخدم هذا الفصل مصطلح »برنامج« لإلشارة إىل كليهام. وتنطبق دورة اإلدارة التي ستتم مناقشتها يف هذا الفصل 
والنتائج واملفاهيم الرئيسية واألنشطة املقرتحة املبينة يف املكونات األخرى للمبادئ اإلرشادية للتأهيل املجتمعي عىل 

كليهام بسهولة.

البداية

منظمة غري  أو  وزارة  قبل  من  املثال  املجتمع، عىل سبيل  املجتمعي من خالل حمفز من خارج  التأهيل  يبدأ  ما  عادًة 
حكومية )1(. وسواء كان االهتامم نابعًا من داخل أو خارج املجتمع، فمن املهم أن نضمن أن تكون املوارد متوفرة 
وأن يكون املجتمع مستعدًا لوضع وتنفيذ البنامج )انظر اإلدارة باملشاركة أدناه(. وليس من املتوقع وال من املمكن 
للوزارة أو الدائرة أو السلطة املحلية أو املنظمة التي تبدأ برنامج التأهيل املجتمعي أن تنفذ مجيع مكونات مصفوفة 
مكونات  من  كل  عن  املسؤولة  املعنية  األطراف  خمتلف  مع  رشاكات  تكوين  الرضوري  ومن  املجتمعي.  التأهيل 
املصفوفة، لوضع برنامج شامل. وينبغي تشجيع كل قطاع عىل حتمل مسؤولية التأكد من أن تكون براجمه وخدماته 
تتحمل  أن  ُيقرتح  املثال،  فعىل سبيل  اإلعاقة وأرسهم وجمتمعاهتم.  األشخاص ذوي  ومستجيبة الحتياجات  داجمة 
وزارة الصحة  و/أو املنظامت غري احلكومية العاملة يف القطاع الصحي مسؤولية املكون الصحي، وأن تتحمل وزارة 

التعليم و/أو املنظامت غري احلكومية العاملة يف قطاع التعليم مسؤولية مكون التعليم ... إلخ.

التغطية اجلغرافية

بتنفيذ  سيقوم  من  عىل  التغطية  نمط  ويعتمد  وطنية.  أو  إقليمية  أو  حملية  تكون  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 
الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة  توفري  نتذكر رضورة  أن  املهم  املتاحة. ومن  التدخل، واملوارد  البنامج، وجماالت 
املوارد حمدودة  ما تكون  الريفية. وعادة  املناطق  بام يف ذلك  أمكن ذلك،  ما  املحلية  بالقرب من جمتمعاهتم  وأرسهم 
يف أغلب البلدان ذات الدخل املنخفض ومرتكزة يف العاصمة أو املدن الكبرية. والتحدي الذي يمثل أمام خمططي 
من مساكن  يمكن  ما  أقرب  للخدمات،  نوعية  أفضل  لتحقيق  األكثر مالءمة  احلل  جيدوا  أن  هو  املجتمعي  التأهيل 
األشخاص، آخذين باالعتبار واقع االحتياجات واملوارد املوجودة يف السياق املحيل )انظر املرحلة 1: حتليل احلالة(.



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 1: كتيب متهيدي     36

هيكل إدارة التأهيل املجتمعي

سيقرر كل برنامج للتأهيل املجتمعي كيف يدير برناجمه اخلاص، لذلك من غري املمكن أن نقدم هيكل إدارة واحد عام 
للتأهيل املجتمعي يف هذا املكون. لكن سيتم تقديم بعض األمثلة عن هياكل اإلدارة التي تستند إىل  برامج قائمة حول 

العامل يف هناية هذا املكون ) انظر امللحق(.

ويف العديد من احلاالت، يمكن تشكيل جلان للمساعدة يف إدارة برامج 
املجتمعي  التأهيل  جلان  وتتكون  حمبذ.  أمر  وهذا  املجتمعي،  التأهيل 
هبذه  مهتمني  وأعضاء  أرسهم  وأفراد  إعاقة  ذوي  أشخاص  من  عادة 
القضية من املجتمع املحيل وممثلني عن اهليئات احلكومية، وهذه اللجان 

مفيدة يف :

حتديد رسالة ورؤية برنامج التأهيل املجتمعي؛	•
تعريف  احلاجات واملوارد املحلية املتوفرة؛	•
حتديد أدوار ومسؤوليات  موظفي التأهيل املجتمعي واألطراف املعنية؛	•
وضع خطة للعمل؛	•
حشد املوارد لتنفيذ البنامج؛	•
توفري الدعم ملديري برنامج التأهيل املجتمعي وتوجيههم.	•

اإلدارة باملشاركة

إن أحد اخليوط الرئيسية التي تربط ما بني مجيع برامج التأهيل املجتمعي هي املشاركة. ويف معظم احلاالت، سيكون 
مدراء برنامج التأهيل املجتمعي مسؤولني عن اختاذ القرارات النهائية؛ لكن من املهم أن جيري إرشاك مجيع األطراف 
ويمكن  اإلدارة.  دورة  مراحل  مجيع  يف  بفاعلية  أرسهم،  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  خاصة  الرئيسية،  املعنية 
لألطراف املعنية أن تقدم إسهامات قّيمة من خالل عرض جتارهبا ومالحظاهتا وتوصياهتا. وسوف تساعد مشاركتهم 
خالل دورة اإلدارة يف ضامن أن يستجيب البنامج حلاجات املجتمع املحيل وأن يساعد املجتمُع يف استدامة البنامج 

عىل املدى الطويل )انظر املرحلة 1: حتليل األطراف املعنية(.

املحافظة عىل استدامة برامج التأهيل املجتمعي

البامج  هذه  لتشغيل  أبدًا  تكفي  ال  أهنا  إال  املجتمعي،  التأهيل  برامج  إطالق  يف  تساعد  احلسنة  النوايا  أن  حني  يف 
واملحافظة عىل استمراريتها. وعمومًا تظهر التجربة أن البامج التي تقودها احلكومة أو البامج التي تدعمها احلكومة 
تقدم موارد أكثر ومتلك  قدرة عىل الوصول إىل قطاعات أوسع وتتمتع باستدامة أفضل، باملقارنة مع برامج املجتمع 
املدين. لكن البامج التي يقودها املجتمع املدين عادة ما جتعل التأهيل املجتمعي أكثر مالئمًة، ومتكنه من العمل يف 
أوضاع صعبة، وتضمن مشاركة جمتمعية أفضل وتتيح للمجتمع نصيبًا أكب يف البنامج. لقد كان التأهيل املجتمعي 
السائدة،  الثقافة  مثل  املحلية،  للعوامل  مراعيًا  البنامج  يكون  وعندما  احلكومي  الدعم  يوجد  حيثام  نجاحًا  أكثر 

واجلوانب املالية، واملوارد البرشية، وحجم الدعم  املقدم من األطراف املعنية بام فيها السلطات املحلية ومنظامت 
ذوي اإلعاقة.

املجتمعي أخذها يف االعتبار  التأهيل  برامج  يتعني عىل  املكونات الرضورية لالستدامة والتي  إدراج بعض  تم   وقد 
يف األسفل.
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القيادة الفعالة - سيكون من الصعب جدًا أن نحافظ عىل برامج التأهيل املجتمعي بدون القيادة واإلدارة الفعالة. 	•
إن مديري برنامج التأهيل املجتمعي مسؤولون عن حتفيز وإهلام وتوجيه ودعم األطراف املعنية لتحقيق أهداف 
البنامج وبلوغ نتائجه. لذا فإنه من املهم اختيار قادة أقوياء ملتزمني، بارعني يف التواصل مع اآلخرين، وحمرتمني 

من قبل جمموعات األطراف املعنية واملجتمع األوسع.

الرشاكات - إذا ما عملت برامج التأهيل املجتمعي بشكٍل منفرد فإهنا تقع يف خطر املنافسة مع غريها يف املجتمع، 	•
وحدوث ازدواجية يف اخلدمات املقدمة وهدر ملوارد قيمة. ويمكن للرشاكات أن تساعد يف حتقيق االستفادة املثىل 
أكب من  تقديم فرص لإلدماج، وجمال  املجتمعي من خالل  التأهيل  برامج  واملحافظة عىل  املوجودة  املوارد  من 
املعرفة واملهارات، واملوارد املالية، وصوت إضايف للتأثري عىل الترشيعات والسياسات احلكومية املتعلقة بحقوق 
ومذكرات  اخلدمة  اتفاقيات  مثل  الرسمية  للرتتيبات  يمكن  احلاالت  من  العديد  اإلعاقة. ويف  األشخاص ذوي 

التفاهم والعقود، أن تساعد يف تأمني انخراط الرشكاء واستدامة مشاركتهم.

ملكية املجتمع املحيل - إن برامج التأهيل املجتمعي الناجحة يكون للمجتمع املحيل فيها نصيب قوي. ويمكن 	•
حتقيق ذلك من خالل كفالة مشاركة األطراف املعنية الرئيسية يف مجيع مراحل دورة اإلدارة )انظر مكون التمكني: 

التعبئة املجتمعية(. 
 

استخدام املوارد املحلية – إن احلد من االعتامد عىل املوارد البرشية واملالية واملادية من مصادر خارجية من شأنه 	•
أن يساعد يف ضامن قدر أكب من االستدامة. لذا جيب تشجيع املجتمعات عىل استخدام مواردها اخلاصة ملعاجلة 
إعطاء  جيب  كام  الوطنية،  املوارد  عىل   األولوية  املحلية  املوارد  استخدام  إعطاء  وينبغي  تواجهها.  التي  املشاكل 

األولوية للموارد الوطنية عىل موارد بلدان أخرى.

مراعاة العوامل الثقافية - تتنوع الثقافات، وما يمكن أن يكون مالئاًم ثقافيًا جلامعة من الناس قد ال يكون كذلك 	•
بالنسبة جلامعة أخرى. ولضامن استدامة برامج التأهيل املجتمعي يف خمتلف السياقات من الرضورة بمكان األخذ 
يواجهها  أن  يتوقع  التي  املقاومة  هي  وما  املحلية،  والتقاليد  العادات  عىل  البامج  هذه  ستؤثر  كيف  باالعتبار 
غري  والسلوكيات  املعتقدات  تغيري  بني  توازن  إجياد  املهم  ومن  املقاومة.  هلذه  التصدي  سيتم  وكيف  البنامج، 

الصحيحة املرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتكييف البامج واألنشطة تبعًا للسياق املحيل. 

بناء القدرات - إن بناء قدرات األطراف املعنية لتخطيط، وتنفيذ، ومتابعة وتقييم برامج التأهيل املجتمعي سوف 	•
يساهم يف االستدامة. وجيب أن متتلك برامج التأهيل املجتمعي يف أنشطتها عنرصًا قويًا للعمل عىل رفع الوعي 
والتدريب للمساعدة يف بناء القدرات بني األطراف املعنية. فعىل سبيل املثال سيكفل بناء قدرات األشخاص ذوي 

اإلعاقة امتالكهم للمهارات الرضورية لتمكينهم من منارصة اندماجهم يف املبادرات الرئيسية العامة. 

الدعم املايل - من الرضوري أن تقوم مجيع برامج التأهيل املجتمعي بتطوير موارد مالية ثابتة وجمموعة خمتلفة من 	•
فرص التمويل قد تكون متاحة بام فيها التمويل احلكومي )مثل التمويل املبارش أو عب املنح( والتمويل املقدم من 
اجلهات املانحة )مثل تقديم مقرتحات ملشاريع للجهات املانحة الوطنية والدولية للحصول عىل متويل منها بشكل 
أو  املنتجات،  بيع  املتحصل من  الدخل  الذايت )مثل  الدخل  أو عب رعايتها للمرشوع(، ومصادر  تبعات عينية 

حتصيل رسوم وأجور للخدمات، أو التمويل متناهي الصغر(. 
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– من شأن وجود سياسة وطنية للتأهيل املجتمعي، وبرنامج وطني للتأهيل املجتمعي، وشبكة 	• الدعم السيايس 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  للميزانية أن يضمن أن تصل فوائد  الدعم الرضوري  للتأهيل املجتمعي وتوفر 
اإلعاقة )2( ومبادرات التنمية إىل مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم. إن إدراج قضايا اإلعاقة يف الترشيعات 
والسياسة احلكومية سوف يكفل أيضًا استمرار الفوائد املتحققة لألشخاص ذوي اإلعاقة فيام يتعلق بحصوهلم 

عىل اخلدمات والفرص يف القطاعات الصحية، والتعليمية، وسبل كسب العيش، واملجال االجتامعي.

التوسع يف  برامج التأهيل املجتمعي

أن التوسع يف برامج التأهيل املجتمعي يعني توسيع أثر البنامج الناجح. وهلذا األمر عدد من الفوائد: مثاًل سيصل  
التأهيل املجتمعي إىل املزيد من ذوي اإلعاقة الذين مل تلَب احتياجاهتم، كام أنه سوف يساهم يف تنامي الوعي بقضايا 
اإلعاقة يف املجتمع، وقد يزيد أيضًا من حجم الدعم إلجراء تغيريات يف السياسات وختصيص املوارد املتعلقة باإلعاقة. 

ويتطلب التوسع:

توضيح فعالية البنامج؛ ( 1)
القبول من قبل ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم؛ ( 2)
قبول املجتمع؛ ( 3)
موارد مالية كافية؛ ( 4)
ترشيعات وسياسات واضحة.( 5)

توجد طرق عديدة خمتلفة يمكن من خالهلا التوسع يف برنامج التأهيل املجتمعي. وإحدى الطرق هي زيادة التغطية 
إىل  أو  املجتمعات  العديد من  إىل  أي  بعينه،  أبعد من جمتمع حميل  ما هو  إىل  البنامج  توسيع  أي  للبنامج  اجلغرافية 
املستوى اإلقليمي أو حتى الوطني. ولكن بشكٍل عام يقرتح أن تبدأ برامج التأهيل املجتمعي صغرية يف مناطق يسهل 
الوصول إليها، تظهر النتائج فيها مبكرًا قبل التفكري يف التوسع. وحيث أن العديد من برامج التأهيل املجتمعي تركز 
التوسع من خالهلا هي استيعاب أشخاص  التي يمكن  الطرق  عىل األشخاص ممن لدهيم إعاقة معينة، فإن إحدى 

لدهيم أنواع خمتلفة من اإلعاقات.

دورة اإلدارة

عند التفكري بتطوير أو تقوية برنامج التأهيل املجتمعي، من املفيد تصور كامل عملية اإلدارة كدورة )الشكل 2(، مما 
يضمن  أخذ مجيع األجزاء الرئيسية يف االعتبار، ويظهر كيف أهنا مجيعًا تتكامل وترتبط بعضها مع بعض. ويف هذه 

الدالئل اإلرشادية تتألف دورة اإلدارة من املراحل األربعة التالية.
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حتليل احلالة - تدرس هذه املرحلة الوضع احلايل   .1
يف املجتمع بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وأرسهم، وحتدد املشاكل والقضايا التي حتتاج إىل 
معاجلة.

التخطيط والتصميم - املرحلة التالية تتضمن تقرير   .2
ما الذي جيب عىل برامج التأهيل املجتمعي أن 

تفعله ملعاجلة هذه املشاكل والقضايا والتصدي هلا، 
والتخطيط لكيفية عمل ذلك.

التنفيذ واملتابعة - يف هذه املرحلة، جيري تنفيذ   .3
البنامج مع إجراء متابعة ومراجعة منتظمة لضامن 

كونه يف املسار الصحيح.

التقييم - تقيم هذه املرحلة البنامج باملقارنة مع   .4
نتائجه ملعرفة إذا ما كانت النتائج قد حتققت وكيفية حدوث ذلك، وتقّدر األثر العام  للبنامج، مثاًل ما هي 

التغيريات التي ظهرت كنتيجة للبنامج. 

4. التقييم

2. التخطيط 
والتصميم

3. التنفيذ 
واملتابعة

1. حتليل احلالة

الشكل 2: دورة اإلدارة
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املرحلة األوىل: حتليل احلالة

املقدمة

من املهم أن تستند برامج التأهيل املجتمعي إىل معلومات ذات صلة 
بكل جمتمع ومميزة له لضامن استجابتها لالحتياجات احلقيقية وكوهنا 
جمدية التكلفة وواقعية. ويف كثري من األحيان يعتقد املخططون، قبل 
كافية  معلومات  يملكون  أهنم  املجتمعي،  للتأهيل  ببنامج  املبارشة 
حول ما هو مطلوب وما جيب أن يفعلوه. لكن يف العديد من احلاالت 
لدورة  األوىل  املرحلة  فإن  لذلك  كاملة،  غري  املعلومات  هذه  تكون 

اإلدارة جيب أن تكون حتليل احلالة.  

هيدف حتليل احلالة لإلجابة عن السؤال التايل: »أين نحن اآلن؟« وهو 
يساعد املخططني يف بناء فهمهم للحالة )أو السياق( التي يعيش فيها 

ذوو اإلعاقة وأرسهم، ويف حتديد املسار األكثر مالءمة للعمل. وهو يشتمل عىل مجع املعلومات، وحتديد األطراف 
املعنية وتأثريهم، وحتديد املشاكل الرئيسية وأغراض البنامج، وحتديد املوارد املتاحة ضمن املجتمع. لذلك تعد هذه 
مرحلة مهمة يف دورة اإلدارة حيث أهنا توفر املعلومات الرضورية لتخطيط وتصميم برنامج التأهيل املجتمعي )انظر 

املرحلة الثانية: التخطيط والتصميم(.

اخلطوات التي تتضمنها هذه املرحلة 

يشمل حتليل احلالة اخلطوات التالية:

مجع احلقائق واألرقام  .1
حتليل األطراف املعنية  .2

حتليل املشكلة  .3
حتليل األغراض  .4

حتليل املوارد  .5

مجع احلقائق واألرقام

تساعد عملية مجع احلقائق األساسية واألرقام يف حتديد ما هو معروف حاليًا عن األشخاص ذوي اإلعاقة واألوضاع 
الرابعة:  املرحلة  )انظر  املستقبل  يف  التقييم  يف  مفيدة  تكون  قد  أساسية  معلومات  أيضًا  وتوفر  فيها.  يعيشون  التي 
عىل  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  األوضاع  حول  واألرقام  احلقائق  مجع  يمكن  التقييم(. 

املستويات الوطنية و/أو اإلقليمية و/أو املحلية.

1. حتليل احلالة

2. التخطيط 
والتصميم

3. التنفيذ 
واملتابعة

4. التقييم
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عىل سبيل املثال، يمكن مجع معلومات حول:

ذوي 	• األشخاص  عدد  مثل  السكان، 
والنوع  العمر  حسب  وتوزعهم  اإلعاقة 

االجتامعي وأنامط اإلعاقة؛
ظروف املعيشة، مثل أنامط السكن، واملياه 	•

والرصف الصحي؛
الصحة، مثل معدالت الوفيات، وأسباب 	•

الصحية  واخلدمات  واملرض،  الوفاة 
املحلية؛

التعليم، مثل عدد األطفال ذوي اإلعاقة 	•
الذين يرتادون املدرسة، ومعدالت معرفة 

القراءة والكتابة؛
األوضاع االقتصادية، مثل مصادر الدخل، ومتوسط األجر اليومي؛	•
احلكومة، مثل السياسات والترشيع، ومستوى االهتامم باإلعاقة، واملصادقة عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 	•

اإلعاقة ووضع تنفيذها، واملعايري واألنظمة املتعلقة بتيسري الوصول؛
الثقافة، مثل اجلامعات الثقافية، واللغات، واملامرسات واملواقف جتاه اإلعاقات؛	•
الديانة، مثل املعتقدات واجلامعات الدينية؛	•
اجلغرافيا واملناخ.	•

وقد تتضمن عملية  تقيص احلقيقة التحدث مع الناس، مثل زيارة مقر احلكومة املحلية ومراجعة الوثائق والبيانات 
التي يمكن إجيادها عىل شبكة اإلنرتنت، ويف املنشورات احلكومية، ويف الكتب وأوراق البحث.

حتليل األطراف املعنية

من الرضوري أن يتم حتديد مجيع األطراف املعنية وإرشاكها منذ بداية دورة اإلدارة لضامن مشاركتها  وللمساعدة 
)أفراد  املعنية  تلك األطراف  املعنية يف حتديد  للبنامج. ويساعد حتليل األطراف  املجتمع  بملكية  يف خلق إحساس 
أو مجاعات أو منظامت( الذين قد يستفيدون من برنامج التأهيل املجتمعي أو يسامهون فيه أو يؤثرون عليه. وتوجد 
تأثريهم وختطيط  املعنية، وتوثيق مستويات  التي يمكن استخدامها لتحديد األطراف  املختلفة  العديد من األدوات 
أنشطتهم. ويعد حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، أحد األدوات التي يمكن استخدامها لتحليل 

مواطن القوة والضعف لدى مجاعة من األطراف املعنية والفرص والتهديدات اخلارجية التي تواجهها.

أدوار األطراف املعنية الرئيسية ومسؤولياهتا

بينها  من  يكون  فقد  املعنية.  األطراف  بتحليل  القيام  أثناء  املختلفة  املعنية  األطراف  من  العديد  عىل  التعرف  يمكن 
واملجتمع  إلخ(،  معلمني،...  املجتمع،  قادة  فيهم  )بمن  املجتمع  من  وأفراد أرسهم، وأعضاء  إعاقة  ذوو  أشخاص 
املدين )مثل منظامت غري حكومية، ومنظامت دينية، ومجاعات نسائية(، ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، وهيئات 
حكومية )الشكل 3(. ومن املهم أن نتذكر أن موظفي التأهيل املجتمعي ومديري برنامج التأهيل املجتمعي هم أيضًا 
من األطراف املعنية، وأن كل طرف معني سيقدم املهارات واملعرفة واملوارد وشبكات التواصل، وسيكون له أدوار 

خاصة ومسؤوليات فيام يتعلق بتطوير وتنفيذ التأهيل املجتمعي.



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 1: كتيب متهيدي     42

احلكومة  الوطنية، القادة السياسيون، وسائل اإلعالم

عاقة
احلكومة املحلية، املنظامت غري احلكومية، اجلامعات املعنية باإل

ون
معي

قادة املجتمع املحيل، املعلمون، العاملون الصحيون واملجت

املجتمع املحيل

رسته
الشخص ذو اإلعاقة وأ

الشكل 3:األطراف املعنية يف التأهيل املجتمعي

األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم

يؤدي األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم دورًا مهاًم للغاية ضمن التأهيل املجتمعي وستتضح أدوارهم ومسؤولياهتم 
من خالل الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي، لكنها باختصار قد تشتمل عىل:

لعب دور فعال يف مجيع أقسام إدارة برنامج التأهيل املجتمعي؛	•
املشاركة يف جلان التأهيل املجتمعي املحلية؛	•
املشاركة سواء بالتطوع أو بالعمل كموظفني يف التأهيل املجتمعي؛	•
بناء املعرفة حول اإلعاقة يف جمتمعاهتم املحلية، مثاًل لفت االنتباه للعوائق واملطالبة بإزالتها.	•

أفراد املجتمع

أن تشجع  املجتمعي.  وجيب  التأهيل  املجتمع من  أن يستفيد مجيع األشخاص يف  عالوة عىل ذوي اإلعاقة، يمكن 
برامج التأهيل املجتمعي أفراد املجتمع عىل أن يضطلعوا باألدوار واملسؤوليات التالية:

املشاركة يف فرص التدريب ملعرفة املزيد حول اإلعاقة؛	•
تغيري معتقداهتم ومواقفهم التي يمكن أن حتد من فرص األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؛	•
معاجلة العوائق األخرى والتي يمكن أن متنع ذوي اإلعاقة وأرسهم من املشاركة يف حياة جمتمعاهتم؛	•
تقديم قدوة حيتذى هبا يف إرشاك ذوي اإلعاقة وأرسهم يف األنشطة؛	•
املسامهة يف املوارد )مثل الوقت، املال، املعدات( لصالح برامج التأهيل املجتمعي؛	•
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محاية جمتمعاهتم ومعاجلة أسباب اإلعاقة؛	•
تقديم الدعم واملساعدة عند احلاجة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.	•

املجتمع املدين

وطني،  أو  )دويل،  فيه  تعمل  الذي  للصعيد  تبعًا  املدين  املجتمع  ومجاعات  منظامت  ومسؤوليات  أدوار  ختتلف 
والتأهيل  اإلعاقة  شؤون  يف  ومشاركتها   خبهتا  بمستوى  ومسؤولياهتا  أدوارها  وتتأثر  جمتمعي(.  أو  إقليمي،  أو 
املجتمعي،  التأهيل  عمل  يف  حمورية  احلكومية  غري  املنظامت  من  العديد  كانت  التارخييًة،  الناحية  ومن  املجتمعي. 
 ولذلك فإهنا قد تعتب القوة املحركة خلف أي برنامج  جديد أو قائم للتأهيل املجتمعي. وبشكٍل عام تشتمل األدوار 

واملسؤوليات عىل:

تطوير وتنفيذ برامج التأهيل املجتمعي عندما يكون الدعم احلكومي حمدودًا؛	•
تقديم املساعدة التقنية واملوارد والتدريب لبامج التأهيل املجتمعي؛	•
دعم تطوير شبكات اإلحالة  بني األطراف املعنية؛	•
دعم برامج التأهيل املجتمعي لبناء قدرة األطراف املعنية األخرى؛	•
دمج مفهوم اإلعاقة ضمن البامج واخلدمات القائمة؛ 	•
دعم جهود التقييم والبحث والتطوير للتأهيل املجتمعي.	•

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة

منها حاليًا  العديد  املجتمعي، ويؤدي  التأهيل  برامج  لتقوية  اإلعاقة هي مورد عظيم  منظامت األشخاص ذوي  إن 
أدوارًا هامة ومؤثرة يف برامج التأهيل املجتمعي )انظر مكون التمكني: منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة(. 

قد تتضمن أدوارها ومسؤولياهتا: 

متثيل مصالح األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
تقديم املشورة حول احتياجات األشخاص 	•

ذوي اإلعاقة؛
تثقيف ذوي اإلعاقة فيام يتعلق بحقوقهم؛	•
املنارصة والضغط من أجل العمل لضامن 	•

استجابة احلكومات ومقدمي اخلدمات هلذه 
احلقوق، مثاًل تنفيذ البامج بشكل يمتثل 

 ملتطلبات اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة؛

توفري املعلومات حول اخلدمات املقدمة 	•
لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

املشاركة املبارشة يف إدارة برامج التأهيل 	•
املجتمعي.
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احلكومة

الصحة،  املثال قطاعات  باهتامم مجيع مستويات احلكومة وكافة قطاعاهتا، عىل سبيل  اإلعاقة  أن حتظى قضايا  جيب 
والتعليم، والعمل، والقطاع االجتامعي. قد تتضمن أدوارها ومسؤولياهتا: 

أخذ دفة القيادة يف إدارة و/أو تنفيذ برامج التأهيل املجتمعي الوطنية؛	•
ضامن وجود أطر العمل الترشيعية والسياساتية املناسبة لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
وضع سياسة وطنية بشأن التأهيل املجتمعي، أو ضامن إدراج التأهيل املجتمعي كاسرتاتيجية يف السياسات ذات 	•

الصلة، عىل سبيل املثال سياسات التأهيل أو التنمية؛
توفري موارد برشية ومادية ومالية لبامج التأهيل املجتمعي؛	•
واخلدمات 	• البامج  مجيع  إىل  الوصول  عىل  قادرين  أرسهم  وأفراد  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يكون  أن   ضامن 

واملرافق العامة؛
مجيع 	• يف  التأهيل  خدمات  توفري  هبدف  اخلدمة  لتقديم  كآلية  أو  تنفيذية  كمنهجية  املجتمعي  التأهيل   تطوير 

أنحاء البلد.

مدراء برامج  التأهيل املجتمعي

درجة  وعىل  املجتمعي  التأهيل  برنامج  وتنفيذ  بدء  عن  املسؤول  هو  من  عىل  اإلدارة  ومسؤوليات  أدوار  ستعتمد 
الالمركزية فيه، عىل سبيل املثال، ما إذا كان البنامج قائاًم عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو املحيل. عمومًا، بعض 

أدوار ومسؤوليات مديرى برنامج التأهيل املجتمعي قد تشتمل عىل: 

تسهيل كل مرحلة من مراحل دورة اإلدارة؛  	•
ضامن وجود سياسات ونظم وإجراءات إلدارة البنامج؛	•
بناء شبكات التواصل والرشاكات واملحافظة عليها داخل وخارج املجتمع؛	•
ضامن مشاركة مجيع األطراف املعنية املسؤولة يف كل مرحلة من مراحل دورة اإلدارة وأن يتم إطالعهم بشكٍل جيد 	•

عىل االنجازات والتطورات؛.
تعبئة وإدارة املوارد، مثاًل املوارد املالية والبرشية واملادية؛	•
بناء قدرة املجتمعات وضامن إدماج قضايا اإلعاقة ضمن قطاع التنمية؛	•
إدارة األنشطة اليومية من خالل تفويض املهام واملسؤوليات؛	•
ألدوارهم 	• املجتمعي  التأهيل  موظفي  إدراك  ضامن  مثل  عليهم،  واإلرشاف  املجتمعي  التأهيل  موظفي  دعم 

وتنظيم  وتقدمهم،  أدائهم  ملراجعة  املجتمعي  التأهيل  موظفي  مع  منتظم  بشكٍل  واالجتامع   ومسؤولياهتم، 
برامج التدريب؛

إدارة أنظمة املعلومات ملتابعة التقدم ومتابعة األداء.	•

العاملون بربامج التأهيل املجتمعي

إن موظفي التأهيل املجتمعي هم يف قلب التأهيل املجتمعي ويمثلون موردًا لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم 
واملجتمع، وستصبح أدوارهم ومسؤولياهتم واضحة من خالل الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي. وهي تشمل:

حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة، وإجراء تقييم أسايس ألدائهم الوظيفي، وتقديم التدخالت العالجية البسيطة؛	•
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تعليم وتدريب أفراد األرسة لدعم ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
توفري املعلومات حول اخلدمات املتوفرة ضمن املجتمع، وربط األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم هبذه اخلدمات 	•

عب اإلحالة واملتابعة؛
مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة للتالقي مع بعضهم لتشكيل مجاعات املساعدة الذاتية؛	•
املنارصة والدعوة لتحسني إمكانية الوصول واالندماج لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التواصل مع املراكز 	•

الصحية واملدارس وأماكن العمل؛
رفع مستوى الوعي يف املجتمع حول اإلعاقة لتشجيع اندماج ذوي اإلعاقة يف حياة األرسة واملجتمع.	•

اجلدول 1: برنامج التأهيل املجتمعي الوطني يف فييت نام - أدوار ومسؤوليات األطراف املعنية

األدوار واملسؤولياتاألطراف املعنيةاملستوى
 األشخاص ذوو القرية

اإلعاقة واألرس
تنفيذ التأهيل املنزيل، تكييف بيئة املنزل، تكوين مجعية، العمل 

كمتعاونني )متطوعني(.
الكشف املبكر عن اإلعاقات، اإلحالة واملتابعة، مجع البيانات متطوعو التأهيل املجتمعيالقرية

واإلبالغ عنها، التوعية، التحفيز، املنارصة مع ذوي اإلعاقة 
واألرسة واملجتمع، إنشاء صالت وصل مع القطاعات 

األخرى.
الوحدة املحلية 

) جمموعة من 
القرى(

اللجنة التوجيهية، العاملون 
يف التأهيل املجتمعي

اإلدارة، التنسيق ودعم أنشطة املتعاونني، اإلبالغ، تعبئة 
املوارد وختصيصها، تنفيذ التأهيل املنزيل، تيسري عمل منظامت 

ذوي اإلعاقة.
اللجنة التوجيهية، مدير املنطقة

التأهيل املجتمعي، أمني رس 
التأهيل املجتمعي، مدربو 

وأخصائيو التأهيل املجتمعي

اإلدارة والتنسيق، املتابعة، اإلبالغ، دعم التأهيل املنزيل، 
التشخيص، التقدير، التدريب، ختصيص املوارد.

اللجنة التوجيهية، مدير املحافظة 
التأهيل املجتمعي، أمني رس 
التأهيل املجتمعي، املدربون 

واألخصائيون 

وضع السياسات، ختصيص املوارد، التدخالت املؤسسية، 
التنسيق واإلدارة العامة، املتابعة والتقييم،  دعم التأهيل 

املنزيل، التشخيص، التقدير والتدريب.

جمموعة التدريب الرئيسية، املستوى 
اخلباء، صناع القرار

وضع السياسات، إعداد املواد، التدخالت املؤسسية، 
التدريب، البحث.

حتليل املشكلة

توضع برامج التأهيل املجتمعي ملعاجلة املشاكل القائمة يف املجتمع بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. 
يصبح  أن  وجيب  عواقبها.  أو  وتأثرياهتا  اجلذرية  وأسباهبا  الرئيسية  املشاكل  ماهية  حتديد  يف  املشكلة  حتليل  ويساعد 
التأهيل املجتمعي )انظر  الرئييس من برنامج  التعرف عليها، هو الغرض  التي تم   التصدي للمشاكل األكثر أمهية، 
إعداد خطة البنامج (. ويف كل جزء من مكونات وعنارص الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي يتم تسليط الضوء 

عىل الغرض املحتمل من برنامج التأهيل املجتمعي حتت عنوان »دور التأهيل املجتمعي«.
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ينبغي إجراء حتليل املشكلة باالشرتاك مع جمموعات األطراف املعنية الرئيسية الذين تم حتديدهم فيام سبق، فبدون 
رصد آراء األطراف املعنية حول أي قضية فإن كل من طبيعة املشكلة واحلاجات واحللول لن تكون واضحة. إن ورشة 

للمشكلة  حتليل  إلجراء  مفيدة  طريقة  هي  العمل 
فهم  بناء  يف  تساعد  أهنا  كام  املعنية،  األطراف  مع 
لكن  العمل.  وطبيعة  للغرض  وإدراك  مشرتك 
إقامة  الرضوري  من  يكون  قد  أنه  مالحظة  جيب 
جمموعات  خمتلف  مع  العمل  ورش  من  العديد 
اجلامعات  تتمكن  أن  لضامن  املعنية  األطراف 

األكثر ضعفًا من التعبري عن آرائها بحرية. 

املختلفة والتي يمكن  العديد من األدوات  يوجد 
تكون  املشكلة - وربام  استخدامها إلجراء حتليل 
األكثر  األدوات  إحدى  هي  املشكلة«  »شجرة 
شجرة   .)4 ،3( استخدامًا  واألوسع  شيوعًا 
املشكلة هي طريقة لتصوير الوضع يف صورة رسم 
األعىل  يف  املشكلة  تأثريات  تظهر  وهي  ختطيطي. 

وأسباهبا يف األسفل.

حتليل األهداف

يقدم حتليل األهداف نقطة البداية لتحديد ما هي 
احللول املمكنة. وتعد شجرة األهداف أداة مفيدة 
إلمتام هذا التحليل - وهي تشبه شجرة املشكلة 
املذكورة سابقًا، ماعدا أهنا تتناول األهداف بدالً 
شجرة  استخدمت  ما  إذا   .)4 ،3( املشاكل  من 
املشكلة، فمن السهل حتويلها إىل شجرة أهداف. 
وإلمتام شجرة األهداف يتم حتويل األسباب  يف  
شجرة املشكلة )السلبيات( إىل بيانات باألهداف 
األهداف  إن  )إجيابيات(.  حتقيقها  املطلوب 
هامة  التحليل  هذا  خالل  حتديدها  يتم  التي 
أهنا  حيث  والتصميم،  التخطيط  ملرحلة  بالنسبة 
غالبًا  أنه  وحيث  البنامج.  خلطة  قاعدة  تشكل 
البنامج  دورة  من  املرحلة  هذه  خالل  يتم  ما 
من  فإنه  واألهداف،  املشاكل  من  العديد  حتديد 
الرئيسية  للمجاالت  أولويات  حتديد  الرضوري 
التخطيط  )انظر  الرتكيز عليها  بغية  البنامج  يف  

والتصميم(. 
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حتليل املوارد

املوارد  املوارد هو حتديد  الغرض من حتليل  الفقرية جدًا. لذلك  فإن  متلك مجيع املجتمعات موارد ما، وحتى تلك 
أيضًا  املهم  ومن  عليها.  البناء  أو  استخدامها  املجتمعي  التأهيل  لبنامج  يمكن  والتي  املجتمع  يف  واملتاحة  القائمة  
خالل حتليل املوارد حتديد قدرات )أي نقاط القوة والضعف( هذه املوارد عىل معاجلة احتياجات األشخاص ذوي 
ووسائل  واملباين،  التحتية،  البنية  )مثل  املادية  واملوارد  البرشية،  املوارد  حيدد:  أن  املوارد  حتليل  عىل  وجيب  اإلعاقة. 
النقل، واملعدات، واملوارد املالية، والنظم االجتامعية القائمة(، واهلياكل، مثل املنظامت واجلامعات والبنى السياسية. 

وعادًة ما يكون من املفيد تعيني مواقع هذه املوارد.

املرحلة الثانية: التخطيط والتصميم

املقدمة

جيب أن تكون املرحلة األوىل قد أمنت ملخططي التأهيل املجتمعي 
معلومات كافية للمرحلة الثانية - التخطيط والتصميم. وجيب أن 
يبدأ املخططون هذه املرحلة بتصور واضح حلالة األشخاص ذوي 
املجتمعي؛  التأهيل  برنامج  فيه  سيعمل  الذي  والسياق  اإلعاقة 
ذوي  األشخاص  عدد   حول  املعلومات  يملكوا  أن  وينبغي 
اإلعاقة، واحتياجات هؤالء األشخاص وأرسهم، واحللول املمكنة 

للمشاكل، وإمكانية توفر املوارد يف املجتمع. 

إن التخطيط يساعدكم يف التفكري قدمًا واالستعداد للمستقبل، ويوجهكم للمرحلة التالية يف دورة اإلدارة )املرحلة 
الثالثة: التنفيذ واملتابعة(. إنه يضمن أن يتم األخذ بعني االعتبار مجيع جوانب برنامج التأهيل املجتمعي - بام يف ذلك 
أنظمة  املنشود، والنظر يف  حتديد االحتياجات ذات األولوية، وتصميم خمطط واضح )أو خطة( جتاه حتقيق اهلدف 

املتابعة والتقييم، وحتديد املوارد الالزمة إلنجاز خطة برنامج التأهيل املجتمعي.

اخلطوات التي تتضمنها هذه املرحلة

التخطيط جنبًا إىل جنب مع األطراف املعنية الرئيسية

إن عقد ملتقى لألطراف املعنية هو طريقة جيدة الستعراض ومناقشة نتائج املرحلة األوىل من أجل حتديد األولويات 
وتصميم خطط البنامج وإعداد امليزانية. ومن املهم أن يتم متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم بشكٍل جيد 
يف مرحلة التخطيط؛ ولذلك جيب النظر يف الطريقة التي سيعقد فيها امللتقى لضامن إمكانية مشاركتهم بفعالية. فعىل 
سبيل املثال، جيب أن تعرض املعلومات بأشكال تكون يف متناول األشخاص الذين لدهيم أنواع خمتلفة من اإلعاقات. 

1. حتليل احلالة

2. التخطيط 
والتصميم

4. التقييم

3. التنفيذ 
واملتابعة
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وكام ذكر يف املرحلة األوىل، قد يكون من الرضوري عقد ملتقيات منفصلة لبعض جمموعات األطراف املعنية، مثل 
األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم، لضامن إمكانية تعبريهم عن وجهات نظرهم بسهولة وحرية.

حتديد األولويات

غالبًا ما يتم حتديد العديد من االحتياجات املختلفة خالل املرحلة األوىل والتي يمكن معاجلتها كلها من خالل برنامج 
وعند  األولويات.  بتحديد  القيام  رضورة  يستدعي  مما  حمدودة  املوارد  تكون  احلظ،  لسوء  لكن  املجتمعي.  التأهيل 
توافر  ومدى  للتغيري،  األكب  اإلمكانية  تكمن  وأين  االحتياجات،  تشتد  أين  البحث  املفيد  من  األولويات  يف  البت 
املوارد. وتعد مشاركة األطراف املعنية الرئيسية يف حتديد األوليات أمرًا هامًا لضامن أن يكون البنامج وثيق الصلة 
باحتياجاهتم ومالئاًم هلا. ويتطلب حتديد األولويات  مهارة وفهاًم للواقع -  يف بعض األحيان يمكن أن يساعد ميرسون 

خارجيون يف منع االنحراف عن هدف البنامج.

إعداد خطة الربنامج

إطار العمل املنطقي عبارة عن أداة ختطيط يمكن استخدامها إلعداد خطة لبنامج التأهيل املجتمعي . يساعد اإلطار 
املنطقي يف ضامن األخذ يف االعتبار مجيع اجلوانب املطلوبة للبنامج الناجح. وهيدف إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما الذي يريد البنامج أن حيققه؟ )اهلدف والغاية(؛	•
كيف سيحقق البنامج ذلك؟ )النتائج واألنشطة(؛	•
كيف  سنعرف متى حقق البنامج ذلك؟ )املؤرشات(؛	•
كيف يمكننا أن نثبت أن البنامج قد حقق ما يريد؟ )وسائل التحقق(؛	•
ما هي املشاكل املحتملة والتي قد نتوقعها خالل مراحل العمل؟ )املخاطر(.	•

اهلدف 

الغاية

النتائج

األنشطة

االفرتاضاتمصادر التحققاملؤرشاتامللخص

التكلفةاملوارد املطلوبة

اجلدول 2: إطار العمل املنطقي
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إن فهم اخلطوات التالية مهم إلعداد خطة برنامج التأهيل املجتمعي باستخدام اإلطار املنطقي. ارجعوا إىل اجلدول 2 
الذي يظهر اهليكل العام لإلطار املنطقي واجلدول 3 الذي يعرض مثاالً عن إطار منطقي تم استكامله. وجتدر اإلشارة 
إىل أنه قد ختتلف بعض مصطلحات اإلطار املنطقي املستخدمة أدناه عن تلك املستخدمة من قبل منظامت أخرى، مثل 

اهليئات املمولة... إلخ.

حتديد  اهلدف 

قبل التفكري فيام سيتم فعله، أي األنشطة، من الرضوري وجود فهم جيد ملا يبغي البنامج حتقيقه عىل املدى الطويل، 
أي  اهلدف. يصف اهلدف األثر النهائي املنشود لبنامج التأهيل املجتمعي-النهاية املرغوبة حيث لن يكون للمشكلة 
أو احلاجة من وجود بعد ذلك أو حيث يكون الوضع قد حتسن بشكل واضح )انظر املرحلة األوىل: حتليل املشكلة(.

توضيح الغاية 

تصف الغاية من البنامج التغيري الذي ترغبون من البنامج أن حيدثه باجتاه حتقيق اهلدف. وعادًة ما تكون هناك غاية 
واحدة حيث أن هذا األمر جيعل إدارة البنامج أسهل. لكن بعض برامج التأهيل املجتمعي قد متلك أكثر من غاية 
ألهنا تريد أن تركز عىل عدة مكونات خمتلفة من مصفوفة التأهيل املجتمعي، مثل الصحة والتعليم. ويف هذه احلالة، 
سيكون من املطلوب وضع أطر منطقية منفصلة، ولكن جيب عىل األطر املنطقية هذه أن تتشارك يف نفس اهلدف العام 

)انظر املرحلة األوىل: حتليل املشكلة(.
 

تعريف النتائج

النتائج هي ما يريد برنامج التأهيل املجتمعي أن حيققه. وهي جماالت عامة واسعة من العمل. وال يوجد عادة أكثر من 
ثالث إىل ست نتائج لكل إطار منطقي )انظر املرحلة األوىل: حتليل األهداف(.

حتديد األنشطة 

األنشطة هي العمل أو التدخالت التي من املطلوب إجراؤها  لتحقيق الغاية والنتائج. ويتم رسد األنشطة البسيطة 
والرئيسية فقط يف اإلطار املنطقي. ويتم التفكري يف أنشطة أكثر تفصياًل فيام بعد يف دورة اإلدارة، مثاًل عند تطوير خطط 

العمل )انظر املرحلة الثالثة: تطوير خطط العمل التفصيلية(. 

وضع املؤرشات

برنامج  نتائج  حتقيق  جتاه  التقدم  تظهر  مستهدفة  غايات  هي  املؤرشات 
التنفيذ  الثالثة:  املرحلة  )انظر  للمتابعة  املجتمعي، وهي رضورية  التأهيل 
واملتابعة( والتقييم )انظر املرحلة الرابعة: التقييم(. يمكن ملؤرشات برنامج 

التأهيل املجتمعي أن تقيس ما ييل:

جودة اخلدمات ورسعة تقديم اخلدمة؛	•
إىل أي مدى استطاعت أنشطة البنامج أن تصل إىل األفراد املستهدفني؛	•



الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 1: كتيب متهيدي     50

القبول واالستخدام الفعيل للخدمات؛	•
التكلفة التي تطلبها تنفيذ البنامج؛	•
مدى تطابق التنفيذ الفعيل للبنامج مع خطة التنفيذ؛	•
التقدم والتطور العام يف تنفيذ البنامج والعوائق أمام ذلك.	•

من الرضوري أن نتذكر عند وضع املؤرشات بأن تكون SMART )اختصار من األحرف األوىل للكلامت املبينة أدناه 
وتعني ذكية(، أي:

حمددة )Specific( - عند صياغة املؤرشات جيب أن حتدد مدى التغيري الذي ترغبون يف حتقيقه، أي الكمية )مثاًل 	•
كم أو عدد(، ونمط التغيري الذي ترغبون يف حتقيقه، أي النوعية )مثاًل الرضا، أو اآلراء، أو القدرة عىل صنع القرار، 

أو التغريات يف املواقف(، واجلدول الزمني للتغيري، أي الوقت )مثاًل متى أو بأي تكرار(.
قابلة للقياس )Measurable( - هل سيكون من املمكن قياس املؤرشات بشكٍل واقعي؟	•
يمكن بلوغها )Attainable( - هل سيكون من املمكن حتقيق املؤرشات بتكلفة معقولة؟	•
ذات صلة )Relevant( - هل املؤرشات ذات صلة بام ينبغي هلا قياسه؟	•
آنية )Timely( - هل سيكون من املمكن مجع معلومات عن املؤرشات عند احلاجة هلا؟	•

حتديد مصادر التحقق

بعد وضع املؤرشات، من الرضوري حتديد ما هي املعلومات املطلوبة لقياس كل مؤرش، أي مصادر التحقق، وهذه 
قد تتضمن التقارير، وحمارض االجتامعات، وسجالت احلضور، والبيانات املالية، وإحصائيات احلكومة، واملسوح، 
أو  األسبوعية  البنامج  وتقارير  احلالة،  ودراسات  املحادثات،  أو  واملراسالت  التدريب،  وسجالت  واملقابالت، 
الشهرية أو الفصلية، والتقييامت املرحلية يف منتصف البنامج أو يف هناية البنامج. عند حتديد  مصادر التحقق، من 

الرضوري  أيضًا التفكري يف متى وأين ومن سيجمع البيانات.

النظر يف أي االفرتاضات جيب وضعها

يرام خالل  التي قد ال تكون عىل ما  النظر يف املخاطر واألشياء  املنطقي، جيب  إلمتام عمود االفرتاضات يف اإلطار 
البنامج. توجد خماطر مرتبطة بكل برنامج للتأهيل املجتمعي. لكن حتديدها يف وقت مبكر يمكن أن يساعد يف ضامن 
عدم وجود مفاجآت جدية خالل العمل. بمجرد حتديد املخاطر، يمكن تدبريها بتغيري خطة البنامج للحد منها أو 

إزالتها. تتحول عندها املخاطر إىل بيانات إجيابية )افرتاضات( وتدرج يف اإلطار املنطقي.

إعداد خطة للمتابعة والتقييم

جيب أن متتلك مجيع البامج أنظمة متابعة وتقييم. ومن املهم النظر يف هذه األنظمة خالل مرحلة التخطيط حيث أنه 
ينبغي مجع املعلومات فور البدء بتنفيذ البنامج. إن املؤرشات ومصادر التحقق التي تم حتديدها يف خطة البنامج 

ستقدم الركيزة األساسية ألنظمة املتابعة والتقييم )انظر املرحلة الثالثة: التنفيذ واملتابعة، واملرحلة الرابعة: التقييم(.
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حتديد املوارد املطلوبة

املوارد  النظر يف  املهم  فمن  البنامج،  بدء  فور  متاحة  تكون  قد ال  تأهيل جمتمعي  لبنامج  املطلوبة  املوارد  أن  حيث 
املطلوبة لتنفيذ أنشطة البنامج وكيفية العمل للحصول عليها. تذكروا أن تعودوا إىل حتليل املوارد الذي تم إجراؤه 

يف املرحلة األوىل لتحديد املوارد املوجودة أصاًل )انظر املرحلة األوىل: حتليل املوارد(. وجيب النظر يف املوارد التالية:

املوارد البرشية

أنواع املوظفني املطلوبني لتنفيذ البنامج، مثاًل مدير البنامج، موظفو التأهيل املجتمعي، مساعدون إداريون، سائقون.

املوارد املادية

النقالة،  اهلواتف  الكمبيوتر،  أجهزة  األثاث،  للمكتب،  حيز  مثاًل  البنامج،  لتنفيذ  املطلوبة  واملعدات  املرافق  أنواع 
املركبات، املعدات السمعية البرصية، معدات التأهيل.

املوارد املالية

قد تكون التكلفة عاماًل مقّيدًا كبريًا للبامج اجلديدة، لذلك من الرضوري التفكري بعناية بشأن حجم األموال املطلوبة. 
أفضل الطرق لعمل ذلك هي إعداد ميزانية. وسواء أكان برنامج التأهيل املجتمعي يستخدم أمواالً متاحة أو أمواالً 

من إحدى اجلهات املانحة، فإنه من الرضوري دائاًم إعداد ميزانية للبنامج.

إعداد ميزانية

تصف امليزانية حجم األموال التي خيطط البنامج جلمعها وإنفاقها بغية تنفيذ األنشطة خالل فرتة معينة من الزمن. 
للبنامج(،  املتوقعة  التكلفة  فكرة عن  تعطي  مثاًل  وللتخطيط )ألهنا  الشفافة،  املالية  لإلدارة  امليزانية رضورية  وتعد 
ومجع األموال )ألهنا مثاًل تقدم معلومات للامنحني عن املجاالت التي ستنفق عليها األموال التي يقدموهنا(، وتنفيذ 

البنامج ومتابعته )مثل مقارنة التكاليف احلقيقية مقابل التكاليف املدونة يف امليزانية( وتقييمه.

املرتبطة  التكاليف  امليزانية  تعكس  أن  جيب 
املوارد  »حتديد  قسم  يف  املوضحة  باملوارد 
امليزانية  وضع  املهم  ومن  أعاله.  املطلوبة« 
ميزانية  لديكم  تتوافر  مل  فإذا  بعناية شديدة؛ 
كبرية بام فيه الكفاية فربام لن تكونوا قادرين 
ولكن  البنامج،  أنشطة  ببعض  القيام  عىل 
إذا وضعتم ميزانية ضخمة كثريًا فيام يتعلق 
ببعض األشياء، فإن املانحني قد ال يرغبون 

يف متويل البنامج. 
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صحة
اجلدول 3: مثال عىل اإلطار املنطقي ملكون ال
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املرحلة الثالثة: التنفيذ واملتابعة

املقدمة

املرحلة الثالثة، التنفيذ واملتابعة، تتضمن وضع اخلطط املعتمدة من املرحلة 
بحسب  الرضورية  األنشطة  بجميع  القيام  وضامن  التنفيذ،  حيز  الثانية 
املطلوبة. وخالل مرحلة  النتائج  املقرر، والتأكد من أهنا تعطي  اجلدول 
املجتمعي  التأهيل  برنامج  التنفيذ، من الرضوري أن جيري متابعة تقدم 
باستمرار. وتوفر املتابعة معلومات للمديرين متكنهم من صنع القرارات 
النتائج  حتقيق  لضامن  املدى  قصرية  اخلطط  عىل  التغيريات  وإحداث 
والتأكد من أنه يف النهاية، سيتم بلوغ اهلدف ونيل الغاية املنشودة. وجيب 
املؤرشات  حتديد  يتعني  كام  الثانية  املرحلة  يف  املتابعة  ألنظمة  التخطيط 
املتابعة  أنظمة  وضع  جيب  الثالثة،  املرحلة  وخالل  التحقق.  ومصادر 
وإعداد  وحتليلها،  وتسجيلها  املعلومات  مجع  يمكن  بحيث   العمل  قيد 

التقارير املستندة إليها، واستخدامها يف إدارة برنامج التأهيل املجتمعي.

اخلطوات التي تتضمنها هذه املرحلة

الحظوا أن اخلطوات التالية ليست مدرجة بالرضورة بالرتتيب الذي يتم تنفيذها فيه.

وضع خطط عمل مفصلة

األطراف  من  وغريهم  الفريق  أعضاء  بمساعدة  البنامج،  خطة  توظيف  يف  يتمثل  التنفيذ  مرحلة  من  األول  اجلزء 
املعنية، يف وضع خطط عمل أكثر تفصياًل لتبيان: 

نشاط 	• كل  إلمتام  املطلوبة  املحددة  املهام  هي   ما 
خمطط له.

متى جيب إنجاز كل مهمة، مع حتديد تواريخ بداية 	•
وهناية كل مهمة.

من  املسؤول عن املساعدة يف إمتام كل مهمة.	•

من املفيد تلخيص مجيع املعلومات الواردة يف خطة 
العمل عىل شكل جداول، فهذا من شأنه أن يعطي 

شكاًل عامًا أو تصويرًا مرئيًا بوضوح. والنموذج 
الشائع املستخدم هلذا الغرض هو خمطط جانت )3(.

1. حتليل احلالة

2. التخطيط 
والتصميم

4. التقييم

3. التنفيذ 
واملتابعة
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تعبئة وإدارة املوارد

املوارد املالية

القائمة من مواصلة  البامج  لتأسيس برامج جديدة أو متكني  البحث عن موارد مالية  مجع األموال: من الرضوري 
ينصب  أن  أمكن جيب  وحيثام  خمتلفة.  عديدة  من مصادر  املجتمعي  التأهيل  لبامج  األموال  حشد  ويمكن  عملها. 
الطويل. وقد تشمل  املدى  البنامج عىل  استدامة  األمر سيساهم يف  أن هذا  املجتمعي، حيث  التمويل  الرتكيز عىل 

املصادر املحتملة للتمويل يف املجتمع:

املنح أو اإلعانات احلكومية املحلية؛	•
تبعات املؤسسات التجارية املحلية والرعاية املقدمة من قبل الرشكات؛	•
منظامت املجتمع املدين، مثل نادي الروتاري ونادي الليونز؛	•
عىل 	• القدرة  يملكون  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  حتصيلها  يتم  التي  االستخدام  أجور  أو  اخلدمة  رسوم 

الدفع؛
حفالت اليانصيب اخلريي واملناسبات االجتامعية واملسابقات واملناسبات اخلاصة األخرى؛	•
األنشطة املدرة للدخل؛	•
التمويل املتناهي الصغر أو الصندوق املجتمعي الدوار.	•

لتطوير وتنفيذ  الدولية  أو  الوطنية  أو  املستويات اإلقليمية  ينبغي مجع األموال عىل  الكافية حمليًا،  املوارد  تتوفر  إذا مل 
برامج للتأهيل املجتمعي.

اإلدارة املالية: من الرضوري إنشاء نظام شفاف إلدارة األموال. يضمن هذا أن يكون البنامج مسؤوالً أمام األطراف 
من  هي  املالية  واإلدارة  أنفسهم.  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  املجتمع،  وأعضاء  التمويل،  هيئات  فيهم  بمن  املعنية 
البامج كبرية  فيها آخرون، خاصة عندما تكون  قد يشرتك  البنامج، لكن  التي يضطلع هبا مدير  الرئيسية  األدوار 

وتتضمن مبالغ كبرية من املال. تتضمن اإلدارة املالية:

امتالك آلية للتحقق من أن التكاليف ذات صلة باألنشطة التي اعتمدت خالل مرحلة التخطيط أو التي تم االتفاق 	•
عليها مع مدير البنامج؛

االحتفاظ بسجالت مالية سليمة؛	•
حتديث األرقام املالية لكي يسهل الرجوع إليها؛	•
اعتامد األنظمة الكفيلة بفرض الضوابط واملوازين املناسبة؛	•
إعالم مجيع األطراف املعنية بشكٍل منتظم حول الوضع املايل للبنامج.	•

املوارد البرشية

التوظيف : عند توظيف مديرين وموظفني لبنامج التأهيل املجتمعي، من األفضل اختيارهم من املجتمع املحيل إذا 
أمكن، حيث أن هذا األمر سيضمن أن يكون لدهيم معرفة جيدة بالثقافة املحلية واللغة وإمكانية أفضل للوصول إىل 
أفراد عائالهتم،  أو  بتوظيف ذوي اإلعاقة  املجتمعي ملتزمة بشدة  التأهيل  برامج  املجتمع. وجيب أن تكون  أعضاء 
ألن هذا يظهر مدى االلتزام  بمبادئ التأهيل املجتمعي )انظر املقدمة: التأهيل املجتمعي اليوم( ويساهم يف متكينهم. 
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إعداد  العمل. وجيب  إنجاز  إىل معرفتهم ومهاراهتم وقدرهتم عىل  باالستناد  الناس  يف مجيع احلاالت جيب توظيف 
الوظيفة  ومسؤوليات  األدوار  الوظيفي  التوصيف  يبني  عادة  التوظيف.  بعملية  البدء  قبل  للوظائف   توصيف 

واخلبة املطلوبة.

قد تلجأ بعض برامج التأهيل املجتمعي أيضًا إىل استقطاب متطوعني، خاصة عندما تكون املوارد حمدودة. وال يدفع 
هناك  يكون  وقد  بعملهم.  القيام   عىل  ملساعدهتم  وموارد  حوافز  عادة  يتلقون  باملقابل  عملهم؛  مقابل  للمتطوعني 
العديد من األشخاص يف املجتمع عىل استعداد للعمل التطوعي حلساب برامج التأهيل املجتمعي، مثاًل األشخاص 
ذوي اإلعاقة، وأفراد أرسهم، والطلبة، واألشخاص املهنيني. من  الرضوري أن نضع يف احلسبان حماسن ومساوئ 
توظيف املتطوعني. فعىل سبيل املثال، بالرغم من أن املتطوعني عادة ما يملكون معرفة حملية جيدة وتكون االستعانة 
هبم ذات مردود جيد لقاء التكلفة، إال أهنم غالبًا ما يملكون وقتًا حمدودًا، كام أن وترية انقطاعهم عن العمل مرتفعة 

أيضًا. 

التدريب: حيتاج مديرو وموظفو برنامج التأهيل املجتمعي قدرًا كبريًا من املعرفة واملهارات لتمكينهم من أداء أدوارهم 
ومسؤولياهتم )انظر أيضًا املرحلة األوىل: حتليل األطراف املعنية(. إن التطوير الذي جرى مؤخرًا عىل مصفوفة التأهيل 
املجتمعي )انظر املقدمة: التأهيل املجتمعي اليوم( والدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي سيؤدي إىل نشأة احتياجات 
تدريبية جديدة. وقد يكون من الرضورة بمكان لبامج التأهيل املجتمعي أن تقوم بتحديث وتقوية برامج التدريب 

القائمة أو وضع مبادرات تدريبية جديدة. 

ويتوفر حول العامل جمموعة واسعة من برامج التدريب يف ميدان التأهيل املجتمعي لكل من مديري وموظفي البنامج. 
وختتلف هذه البامج فيام بينها من حيث حمتواها ومدهتا، وتقدمها جمموعة متنوعة من مقدمي التدريب. فعىل سبيل 
املثال، يف بعض البلدان تقدم معاهد التعليم العايل مساقات تعليمية للحصول عىل دبلوم ملوظفي التأهيل املجتمعي يف 

حني نجد أن برامج التدريب يف البلدان األخرى قد ال تكون معتمدة وقد تستمر لعدة أسابيع أو أشهر فقط.

وهيدف تدريب العاملني يف التأهيل املجتمعي إىل حتسني قدرهتم عىل تقديم خدمات ذات نوعية جيدة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم. وقد يغطي التدريب جمموعًة واسعة من املجاالت بام فيها: حقوق  ذوي اإلعاقة، والتنمية 
املجتمعية واملامرسات الشاملة للجميع،  والتواصل، ومهارات التأهيل األساسية )مثل حتديد اإلعاقات، والفحص 

والتقييم األوليني، وأنشطة العالج األساسية(، والعمليات اجلامعية )مثاًل إنشاء مجاعات للمساعدة الذاتية(.

ومن املهم عند إعداد دورات تدريب ملوظفي التأهيل املجتمعي، إيالء عناية كافية الختيار املحتوى التدريبي املالئم. 
أخصائيي  مثل  التأهيل،  جمال  يف  للمختصني  مصممة  دورات  عىل  التدريب  دورات  تستند  األحيان،  من  كثري  ويف 

العالج الطبيعي أو املعاجلني الوظيفيني. ونتيجة لذلك، غالبًا ما 
الدورات غري مناسبة وغري واقعية، حيث أهنا تركز  تكون هذه 
من  بدالً  املستوى  عالية  والتقنية  الرسيرية  املهارات  تنمية  عىل 

املهارات املطلوبة لتنمية املجتمع. 

إىل  فيهدف  املجتمعي  التأهيل  برنامج  مديري  تدريب  أما 
ومن  وكفاءة.  بفعالية  البنامج  أنشطة  إدارة  عىل  قدرهتم  بناء 
الرضوري أن يكون مديرو البنامج عىل دراية باملراحل األربعة 
لدورة اإلدارة التي تعد حيوية لنجاح البامج. كام حيتاج املديرون 

أيضًا إىل فهم اإلعاقة واسرتاتيجية التأهيل املجتمعي.
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اإلطار 9

التعليم املهني من أجل  تقديم رعاية أفضل 
يف عام 2010، قدمت كلية جزر سليامن للتعليم العايل شهادة دبلوم يف التأهيل املجتمعي، تستند إىل اسرتاتيجية 

التأهيل املجتمعي. وهي هتدف إىل تزويد اخلرجيني باملهارات واملعرفة لتنفيذ اسرتاتيجيات التأهيل املجتمعي عىل  
مستوى املقاطعة. وهذا التدريب عبارة عن دورة مدهتا سنتان تغطي املجاالت التالية: 

• مهارات العالج اإليصالية -  من خالل دراسة أنواع اإلعاقة والتدريب العميل األسايس عىل مهارات العالج 	
الطبيعي والعالج الوظيفي واملعاجلة املقومة للنطق.

• مهارات التأهيل املجتمعي - وهى  مهارات العمل يف املجتمع، بام يف ذلك مساعدة املجتمع عىل تفهم اإلعاقة 	
ومنح فرص متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

• مهارات التنمية املجتمعية - وهى  مهارات البدء بمشاريع جمتمعية وتأسيس مجاعات تدعم قضية اإلعاقة يف 	
املجتمع.

• التمرن العميل عىل املهارات والعمل امليداين يف التأهيل املجتمعي- أي ممارسة كل ما قد تم تعلمه من خالل 	
العمل مع أشخاص حقيقيني يف املجتمع.

وبعد إمتام الدورة، يفرتض من املتخرجني أن يكونوا قد اكتسبوا  املهارات املالئمة واملعرفة للعمل يف وحدة التأهيل 
ملحقني  مساعدين  كمعاجلني  أو  املقاطعات  يف   ميدانيني  كعاملني  الطبية(  واخلدمات  الصحة  )وزارة  املجتمعي 
باملستشفى. أما خارج القطاع الصحي، فإن النظام التعليمي واملنظامت غري احلكومية تعتب أيضًا جماالت حمتملة 

للعمل فيها.

جزر سليامن 

تطوير فريق العمل ودعمهم واإلرشاف عليهم: إن تطوير فريق العمل )مثاًل من خالل التدريب املستمر( رضوري 
حسب  جديدة  مهارات  وتنمية  القائمة  مهاراهتم  جتديد  من  املجتمعي  التأهيل  برنامج  وموظفي  مديري  لتمكني 
الرضورة. وعادة يمكن للموارد املتوفرة يف املجتمعات املحلية أن تستخدم للتدريب املستمر، مثل دورات تدريب 

قائمة، ومواد تدريب من منظامت أخرى، وخباء يف جماالت ذات صلة. 

إن  ملوظفيها.  الكايف  واإلرشاف  الدعم  توفري  يف  تفشل  ألهنا  ناجحة  غري  املجتمعي  التأهيل  برامج  بعض  تكون  قد 
موظفي التأهيل املجتمعي هم العمود الفقري لبامج التأهيل املجتمعي، ولذا فعىل املديرين التأكد من أن يتم سامع 
املوظفني ودعمهم يف تأديتهم لألدوار املنوطة هبم. وتقديم الدعم واإلرشاف يتضمن تأسيس آلية إرشاف واضحة 
بمراجعات  والقيام  بأدوارهم ومسؤولياهتم،  دراية  املوظفون عىل  يكون  أن  إبالغ حمددة، مع احلرص عىل  وقنوات 
موظفو  يقوم  عندما  حيدث  قد  الذي  القوى«  »استنزاف  من  البنامج  مديرو  حيذر  أن  املهم  ومن  ألدائهم.  منتظمة 

التأهيل املجتمعي بالكثري من املهام بشكٍل مكثف وملدة طويلة جدًا.
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 تعزيز مصداقية ومكانة موظفي التأهيل املجتمعي   

التأهيل املجتمعي، بعد دورات تدريبية قصرية، قادرين عىل الكشف عىل  بابوا غينيا اجلديدة، يصبح موظفو  يف 
للحصول  وإحالتهم  بالساد،  اإلصابة  لتحري  والبالغني   ،)clubfeet( القدم  بحنف  إصابتهم  لتحري  األطفال 
وتعزز  وأرسهم،  االعتالالت  بتلك  املصابني  مع  جدًا  فعالة  التدخالت  هذه  الرضورية.  الطبية  التدخالت  عىل 

أيضًا من مصداقية موظفي التأهيل املجتمعي ومكانتهم يف جمتمعاهتم.

بابوا غينيا اجلديدةاإلطار 10

القيام باألنشطة املخطط هلا

جيب أن يكون مدير البنامج عىل دراية جيدة بخطط العمل وقادرًا عىل إنجاز التحضريات الالزمة لضامن أن يتم 
القيام بجميع األنشطة كام ُخطط هلا. ولن نقدم هنا وصفًا تفصيليًا ألنشطة التأهيل املجتمعي بام أهنا مشمولة يف كل 
مكون من املكونات )انظر الكتيبات 2-6( والكتيب التكمييل )انظر الكتيب 7(. وتقع األنشطة بشكٍل عام حتت أحد 

املجاالت الرئيسية التالية:   

التوعية

إن أنشطة التوعية يف التأهيل املجتمعي موجهة 
إىل األطراف املعنية الرئيسية لتوفري املعلومات 

واملعرفة حول اإلعاقة، وبذلك يتولد التغيري 
يف املواقف والسلوك. وهي تستخدم أيضًا 

الستنباط الدعم السرتاتيجية التأهيل 
املجتمعي وبراجمه ولتشجيع انخراط ومشاركة 

األطراف املعنية.

التنسيق والتواصل

إن أنشطة التنسيق والتواصل مطلوبة لبناء عالقات ورشاكات جيدة مع األطراف املعنية يف التأهيل املجتمعي. وهي 
أيضًا أنشطة مهمة لتقاسم املعرفة واملوارد، واحلد من االزدواجية، وحشد جهود املجتمع.

اإلدماج يف السياق العادي

تضمن أنشطة اإلدماج يف السياق العادي إمكانية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بشكٍل كامل ضمن كل قطاع من 
قطاعات التنمية وتلقيهم الدعم يف هذا املسعى، أي ضمن قطاع الصحة والتعليم وكسب العيش والقطاع االجتامعي. 

وترتافق أنشطة اإلدماج يف السياق العادي بتدابري معينة، مثل وجود ترتيبات معقولة لضامن حتقيق تكافؤ الفرص.
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تقديم اخلدمة

التأهيل  مصفوفة  من  أجزاء  أي  عىل  باالعتامد  اخلدمات  من  خمتلفة  جمموعة  املجتمعي  للتأهيل  برنامج  كل  سيقدم 
املجتمعي اختار البنامج الرتكيز عليها. إن العديد من األنشطة املرافقة لتقديم اخلدمة يتم تنفيذها من قبل موظفي 
 / العامة  اخلدمات  إىل  واإلحاالت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حتديد  من  األنشطة  تتنوع  قد  املجتمعي.  التأهيل 

التخصصية، إىل تقديم التأهيل األسايس وتوفري املعينات البسيطة.

املنارصة

لألشخاص  اخلدمة  تقديم  عىل  ذلك  من  بدالً  وركزت  املنارصة،  جهود  تارخييًا،  املجتمعي،  التأهيل  برامج  أغفلت 
ذوي اإلعاقة. وهنالك أنواع خمتلفة من أنشطة املنارصة التي يمكن استخدامها لضامن حتقيق تكافؤ الفرص واحلقوق  
إىل  باإلضافة  االجتامعي،  والقطاع  العيش  كسب  وسبل  والتعليم  الصحة  قطاعات  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

اجلوانب األخرى من حياة املجتمع.

بناء القدرات

 إن بناء قدرة األطراف املعنية الرئيسية سيضمن امتالكها للمعرفة واملهارات الكافية ألداء أدوارها ومسؤولياهتا )انظر 
أيضًا املرحلة األوىل: حتليل األطراف املعنية(. والتدريب هو أحد السبل لبناء قدرة األطراف املعنية الرئيسية، ويرد 
ذكره كنشاط مقرتح عىل صفحات هذه الدالئل اإلرشادية. وبام أن مجيع األطراف املعنية ال حتتاج إىل نفس النوع أو 
املستوى من التدريب، لذا جيب أن يعتمد التدريب عىل أدوارهم ومسؤولياهتم املتوقعة واحلاجات التي تنبع من هذه 
األدوار واملسؤوليات. فقد يتطلب بعض األطراف املعنية ورش عمل قصرية وحلقات دراسية أو جلسات إعالمية 
برامج تدريب  يتطلب آخرون  التأهيل املجتمعي، فيام قد  لتوعيتهم بقضايا اإلعاقة وتوجيههم إىل اسرتاتيجية  فقط 

أكثر توسعًا.

ويتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل عىل حتديد برامج التدريب القائمة يف املجتمع للمحافظة عىل مواردها 
واالستفادة منها إىل أقىص احلدود. وقد تشمل موارد التدريب املحتملة اهليئات  احلكومية، واملنظامت التنموية العامة، 
التأهيل  عن  تدريب  تقديم  كيفية  حول  اآلخرين  تدريب  أن  كام  اإلعاقة.  يف  املتخصصة  احلكومية  غري  واملنظامت 
جيدة  ملعرفة  املمتلكني  األشخاص  من  ملجموعة  املحيل  املستوى  عىل  الدائم  التواجد  لضامن  أيضًا  مهم  املجتمعي 

بالتأهيل املجتمعي واملهارات الرضورية لتدريسه لآلخرين.

املتابعة

ما هي املتابعة؟

املتابعة هي مراقبة أنشطة البنامج، وتتضمن القيام بعمليات منتظمة جلمع وحتليل املعلومات يف مجيع مراحل التنفيذ. 
يف  الفريق  ملساعدة  املجتمعي(  التأهيل  برنامج  وموظفو  مدير  هبا  يقوم  )أي  للبنامج  داخلية  وظيفة  هي  واملتابعة 
الالزمة. وإذا  التغيريات  املأمول، وبذلك يمكن إجراء  يرام  وأهيا التسري يف االجتاه  ما  متييز أي األنشطة تسري عىل 
املرحلة  )انظر  بكثري  أمرًا أسهل  البنامج  تقييم  فإهنا ستجعل من عملية  متاحة وفعالة،  اجليدة  املتابعة  أنظمة   كانت 

الرابعة: التقييم(.
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اخلطوات التي تتضمنها املتابعة

وضع املؤرشات: جيب وضع املؤرشات خالل املرحلة الثانية: التخطيط والتصميم.

تتخذ يف  أن  التحقق(  املتابعة )مصادر  معلومات  بكيفية مجع  املتعلقة  للقرارات  ينبغي  املعلومات:  كيفية مجع  حتديد 
املرحلة الثانية.

مجع وتسجيل املعلومات: ينبغي تواجد أنظمة رسمية  هتتم بجمع وتسجيل املعلومات. ومن الرضوري أن تكون هذه 
األنظمة بسيطة قدر املستطاع وأن جتمع املعلومات املطلوبة فقط. وجيب أن يتلقى مجيع املوظفني تدريبًا بشأن كيفية 
اتباع واستخدام هذه األنظمة، مثاًل سيحتاج املوظفون إىل تدريبهم حول كيفية استخدام نامذج مجع البيانات بشكٍل 
صحيح. وقد تكون األنظمة غري الرسمية أيضًا مفيدة، مثاًل يمكن أن ُيطلب من موظفي التأهيل املجتمعي أن حيتفظوا 
بمالحظات مفصلة حول أنشطتهم يف  دفرت مالحظات أو مذكرات.  ومن الرضوري كفالة أن يكون هناك جدول 
زمني منتظم جلمع املعلومات. وقد تكون اجلداول الزمنية معدة عىل أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو فصيل تبعًا 

الحتياجات البنامج إلعداد التقارير.

حتليل املعلومات: عادة ما يكون مجع وتسجيل املعلومات أسهل بكثري من حتليلها. ولكن إذا مل يمعن مديرو برنامج 
التأهيل املجتمعي النظر باملعلومات، فإهنم لن يتمكنوا من مراقبة تقدم أنشطة البنامج وحتديد أي مشاكل حمتملة . 

بعد حتليل املعلومات، قد يكون من الرضوري إجراء املزيد من التحريات ملعرفة ما حيدث يف الواقع.

الرئيسية يظهر مدى  املعنية  املتابعة والتشارك هبا مع األطراف  نتائج  باملعلومات: إن اإلبالغ عن  اإلبالغ واملشاركة 
أو جمال  النشاط  املتابعة معلومات حول  تقرير  يتضمن  أن  القائمني عليه. وجيب  البنامج وإمكانية مساءلة  شفافية 
فعاًل،  أنجز  الذي  والعمل  املعنية  الفرتة  خالل  إلنجازه  خطط  الذي  والعمل  عنه،  التقرير  إعداد  تم  الذي  العمل 
واإلنجازات،  احلقيقية،  النفقات  مقابل  امليزانية  يف  املدرجة  والنفقات  البنامج،  نتائج  حتقيق  جتاه  احلاصل  والتقدم 
والقيود/املشاكل واإلجراءات املتخذة أو املوص هبا، والدروس املستفادة. وختتلف متطلبات اإلبالغ تبعًا للهياكل 
التأهيل  املثال، عىل  املستوى  املحيل، قد يتعني عىل موظفي  التأهيل املجتمعي. فعىل سبيل  القائمة لبامج  اإلدارية 
املجتمعي إعداد تقرير أسبوعي إىل مدير البنامج، فيام يتوجب عىل مدير البنامج تقديم تقرير للمستويات األعىل 

بشكل شهري، وهلم جرًا.

والتقارير،   الوثائق،  قبيل  من  املجتمعي  التأهيل  برنامج  من  املعلومات  من  الكثري  توليد  سيتم  املعلومات:  إدارة 
أن  امللفات، من شأنه  املعلومات يف وجود نظام كفء حلفظ  إدارة  واملراسالت، واحلسابات. وتتمثل إحدى طرق 
أيضًا  الرضوري  فمن  رسية،  معلومات  مجع  تم  ما  إذا  املتابعة.  خالل  الفهم  سوء  ويتجنب  الوقت  من  الكثري  يوفر 

احلرص عىل ختزينها يف مكان آمن.
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املرحلة الرابعة: التقييم

املقدمة

املرحلة األخرية من دورة اإلدارة، أال وهي التقييم، تشمل تقيياًم لبامج 
التأهيل املجتمعي القائمة أو املكتملة. يساعد التقييم يف حتديد ما إذا كان 
الثانية:  املرحلة  )انظر  البنامج  خطة  يف  املوضحة  النتائج  حتقيق  تم  قد 
تلك  أساسه  بنيت عىل  الذي  الوضع  تغري  والتصميم( وكيف  التخطيط 
النتائج )انظر املرحلة األوىل: حتليل احلالة(. ويمكن أن يؤدي التقييم إىل 
اختاذ قرار باالستمرار أو التغيري أو وقف البنامج، ويمكن أن يقدم أيضًا 
تكافؤ  لتحقيق  جيدة  اسرتاتيجية  املجتمعى  التأهيل  أن  عىل  هامًا  دلياًل 
الفرص واحلد من الفقر واالندماج االجتامعي لألشخاص ذوى اإلعاقة.

إجراء  بشأن  قلقني  املجتمعي  التأهيل  برنامج  مديري  بعض  يكون  قد 
التقييم ألهنم خيافون من الكشف عن أخطائهم ونقاط ضعفهم. ومن املهم أن نفهم أنه ال يوجد برنامج يسري بسالسة 
مطلقة، فحتى البامج الناجحة جدًا تتعرض ملشاكل خالل مسرية عملها. وجيب أن تتفكر برامج التأهيل املجتمعي  

الناجحة يف املشاكل التي مرت هبا وتتعلم منها، وتستخدم ما تعلمته يف التخطيط للمستقبل.

الكتيبات حول هذا املوضوع غالبًا ما تقدم وصفًا معقدًا جدًا  التقييم صعب ألن  العديد من األشخاص أن  يعتقد 
أنه  املجتمعي  التأهيل  برنامج  موظفي  من  الكثري  يعتقد  لذلك،  نتيجة  املستخدمة.  املختلفة  والطرق  للمقاربات 
يتعني عليهم أن يكونوا خباء إلجراء  التقييم. ولكن عندما يتوفر املستوى املناسب من التخطيط واإلعداد، يمكن 

إلجراءات التقييم البسيطة أن توفر كمية كبرية من املعلومات املفيدة.

1. حتليل احلالة

2. التخطيط 
والتصميم

4. التقييم

3. التنفيذ 
واملتابعة
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التقييم

ما هو التقييم؟

التقييم يعني ببساطة التقدير. إن مالءمة وكفاءة  وفعالية  وأثر واستدامة البنامج هي العوامل اجلوهرية التي جيب 
أن تؤخذ يف االعتبار يف التقييم. وعند إجراء التقييم يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تتعلم من جتارهبا وتستخدم 
يف  للبدائل  الدقيق  االختيار  خالل  من  أفضل  بشكٍل  التخطيط  وتعزز  احلالية  األنشطة  لتحسني  املستفادة  الدروس 

األنشطة املستقبلية.

من يقوم بالتقييم؟

أو أن جيرى  الذايت(  )التقييم  املجتمعي  التأهيل  برنامج  املنخرطني يف  املوظفني  التقييم داخليًا من قبل  يمكن إجراء 
اخلارجي(.  التقييم   ( أو مؤسسة  فردًا  تكون  أن  يمكن  بالبنامج، وهذه  مرتبطة  قبل جهة مستقلة غري  خارجيًا من 
وتوجد حماسن ومساوئ لكل مقاربة، وهلذا ختتلف مقاربات التقييم من برنامج إىل آخر. واألمثل أن جيرى التقييم 

باستخدام مزيج من املقاربتني.

متى يتم إجراء التقييم؟

خيتلف التقييم عن املتابعة ألنه ال جيرى باستمرار. جيرى التقييم فقط يف مراحل معينة من دورة املرشوع - فيمكن أن 
يتم إجراء التقييم يف منتصف الطريق أثناء تنفيذ البنامج، أو فورًا بعد إمتامه، أو بعد ميض بعض الوقت )سنتني عىل 

سبيل املثال(.

اخلطوات التي يتضمنها التقييم

الطالبة  اجلهة  هي  ومن  تقديره،  يتم  الذي  ما  عىل  املجتمعي  التأهيل  برنامج  تقييم  هبا  جيري  التي  الطريقة  ستعتمد 
للتقييم، ومن سيقوم بالتقييم. بشكٍل عام تتكون عملية التقييم من اخلطوات التالية:

تركيز التقييم

اخلطوة األوىل تنطوي عىل حتديد املحور الذي سريكز عليه التقييم، أي حتديد ملاذا يتم إجراء التقييم )الغاية( وحتديد 
األسئلة التي تريدون من التقييم أن جييب عنها.

ليس من املمكن لتقييم واحٍد أن يغطي كافة جوانب البنامج. لذلك من الرضوري أن نفكر بدقة بشأن الغرض من 
التقييم. قد يكون الغرض:

تقدير ما إذا كان موظفو التأهيل املجتمعي قادرين عىل أداء أدوارهم ومسؤولياهتم بكفاءة، الختاذ قرار فيام إذا كانوا 	•
حيتاجون إىل تدريب إضايف؛

تقدير أي من األنشطة نجح بشكٍل أفضل، لنحدد أي جوانب البنامج جيب أن تستمر أو تتوقف؛	•
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تقدير ما إذا كان للبنامج األثر املخطط له، لنقرر اتباع االسرتاتيجية ذاهتا يف مكان آخر؛	•
اختاذ 	• اتبعت. يساعد هذا يف  قد  والنتائج قد حتققت واإلجراءات  املوارد بشكٍل جيد،  إنفاق  تم  قد  إذا  ما  تقدير 

القرارات املناسبة بشأن مستقبل البنامج.

عندما يتم تأكيد الغرض من التقييم، سيغدو من املمكن عندها وضع األسئلة التي جيب عىل التقييم اإلجابة عنها. وال 
تكون هذه األسئلة عادة بسيطة بام يكفي لإلجابة عنها »بنعم« أو »ال«. يمكن طرح العديد من األسئلة املختلفة، تتعلق 

بمالءمة البنامج  وكفاءته وفعاليته وأثره واستدامته )انظر اجلدول 4: مكونات التقييم(.

اجلدول 4: مكونات التقييم

هل يلبي البنامج احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالهتم وجمتمعهم؟املالءمة

هل  استخدمت املوارد )البرشية واملالية واملادية( بأفضل طريقة؟الكفاءة

هل حقق البنامج نتائجه فيام يتعلق بالنوعية والكمية والوقت؟الفعالية

هل حتقق اهلدف األوسع؟ كيف غري البنامج حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم؟ ما هو أثر األثر
البنامج عىل املجتمع فيام يتعلق بمواقفه وسلوكه جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة؟

هل سيكون البنامج قادرًا عىل االستمرار عندما يقل أو يسحب الدعم اخلارجي؟االستدامة

مجع املعلومات

تتضمن اخلطوة الثانية حتديد أفضل طريقة لإلجابة عن أسئلة التقييم، آخذين باالعتبار املسائل التالية:

من 	• املعلومات  مجع  ويمكن  للمعلومات.  جيد  مصدر  هي  املعنية  األطراف   - املعلومات  تقديم  يستطيع  من 
الدوائر  )مثاًل  املحلية  احلكومة  وهيئات  األخرى،  املجتمعية  والبامج  وعائالهتم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
التأهيل املجتمعي وغريهم من املهنيني أن يكونوا مصادر  اإلحصائية الوطنية(، وغريهم. ويمكن أيضًا ملوظفي 
جيدة للمعلومات، حيث أهنم عادة ما حيتفظون بسجالت لألنشطة والتدخالت التي  قاموا هبا باإلضافة إىل ما 

متخضت عنه من نتائج.
حماسنها 	• هلا  طريقة  وكل  املعلومات،  جلمع  املختلفة  الطرق  من  العديد  توجد   - املعلومات  مجع  يمكن  كيف 

ومساوئها. تستخدم عادة أكثر من طريقة واحدة جلمع معلومات للتقييم )انظر اجلدول 5: طرق مجع البيانات(.
متى جيب مجع املعلومات - يمكن مجع املعلومات يف مراحل خمتلفة. إن مجع املعلومات قبل بداية البنامج يوفر 	•

حتليل  األوىل:  املرحلة  )انظر  أساسية  بيانات 
أثر  لقياس  رضورية  األساسية  والبيانات  احلالة(. 
برنامج التأهيل املجتمعي - فإذا كان الوضع قبل 
الصعب  من  سيكون  معروف،  غري  البنامج  بدء 
أم ال. ويمكن  أثر  للبنامج من  إذا كان  ما  تقييم  
)انظر  البنامج  مسرية  أثناء  املعلومات  مجع  أيضًا 

املرحلة الثالثة: املتابعة( أو يف هناية البنامج.
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اجلدول 5: طرق مجع البيانات

الغاية األساسيةكميةنوعيةالطريقة

XXاالستبيانات
للحصول عىل معلومات حول عدد من القضايا املعينة 

واملحددة بشكٍل جيد من األشخاص ذوي اإلعاقة 
والوالدين وغريهم من األطراف املعنية الرئيسية.

XXالتقدير الفردي
لتقدير الوضع احلايل للرفاه والصحة واألنشطة اليومية..

إلخ. ويمكن قياس النتائج باملقارنة مع تقارير دراسة احلالة 
األولية.

Xاملسوح
لتقدير التغريات احلاصلة يف املواقف والتغريات يف نوعية 
احلياة )حيبذ قياسها مقابل البيانات األساسية( من خالل 

املسوح.

XXمراجعة الوثائق
لفهم السياسات الرئيسية للبنامج وكيفية عمل البنامج 

)مثاًل مراجعة السياسات، واللوائح، اإلجراءات، واإلدارة 
املالية واإلدارية(.

مراجعة 
Xالسجالت

ألخذ فكرة عامة عن عدد وخصائص املستفيدين، والتقدم 
احلاصل، والتدخالت املنًجزة، والعالقة بني التدخالت 
والنتائج، وعبء العمل عىل العاملني يف التأهيل.. إلخ.

Xاملقابالت
لفهم وجهات نظر شخص ما أو انطباعاته أو جتاربه أو 

معرفة  املزيد حول إجاباته عن االستبيانات.

XXاملشاهدة
جلمع معلومات دقيقة حول كيفية عمل البنامج يف 

الواقع، السيام حول العمليات والتفاعالت.

جمموعات النقاش 
Xاملركزة

لسب أغوار موضوع ما بتعمق من خالل مناقشات مجاعية، 
مثاًل حول ردود الفعل جتاه جتربة أو اقرتاح ما، وللوصول 

إىل فهم مشرتك للمشاكل والقضايا..إلخ.

حتليل املعلومات واستخالص االستنتاجات

بعد مجع املعلومات، ستحتاجون لفهمها. ويمكن لتحليل املعلومات أن يمّيز األنامط أو النزعات أو أي استنتاجات 
غري متوقعة، وأن يقرر فيام إذا كانت املعلومات جتيب عن أسئلة التقييم، وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي مدى. ويتم 
حتليل األنواع املختلفة من املعلومات بطرق خمتلفة. فعىل سبيل املثال، البيانات الكمية املستمدة من االستبيانات أو 
االختبارات أو السجالت غالبًا ما يتم حتليلها باستخدام أساليب وبرامج إحصائية. والبيانات النوعية املستمدة من 
املقابالت واملناقشات اجلامعية عادة ما جيري حتليلها من خالل هيكلتها وتنظيمها وفقًا لفئات ومواضيع رئيسية. وبعد 

حتليل املعلومات، سيكون من املمكن استخالص االستنتاجات وإصدار التوصيات بشأن البنامج.
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تبادل النتائج واختاذ اإلجراءات املناسبة

يعد التقييم عديم الفائدة إذا مل يترصف أحد بناًء عىل استنتاجات وتوصيات ذلك التقييم. لذلك من الرضوري اإلبالغ 
عن النتائج وتبادهلا. وتوجد طرق خمتلفة لعمل ذلك: عىل سبيل املثال يمكن كتابة تقرير رسمي عن التقييم، أو يمكن 
تقديم نتائج التقييم يف اجتامع ألعضاء املجتمع، أو يمكن كتابة مقال لصحيفة حملية، أو إعداد دراسة حالة يف رسالة 
التقييم،  إخبارية يتم تعميمها عىل املؤسسات األخرى، أو كتابة مقال ملجلة، أو تقديم ورقة يف مؤمتر. وبعد إجراء 
من الرضوري أيضًا التفّكر والتعلم من األنشطة التي نجحت وتلك التي مل حيالفها النجاح، وما األمور الصحيحة 
التي تقومون هبا وما الذي تفعلونه بشكٍل خاطئ. وجيب أن تنعكس نتائج التقييم عىل عملية صنع القرارات املتعلقة 
باجلوانب املتنوعة من البامج: ما الذي جيب أن يستمر، وما الذي جيب أن يتغري، وما الذي جيب أن يتوقف، وأي 

املامرسات الناجحة يمكن تعميمها، وما هي املجاالت واألوليات األخرى يف املجتمع التي تستوجب املعاجلة.

املراجع
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Analyse the information and draw conclusions

After collecting the information, you will need to make sense of it. Analysing the infor-
mation can identify patterns, trends or unexpected findings and determine whether 
the information answers the evaluation questions, and if so, to what extent. Different 
types of information are analysed in different ways. For example, quantitative data from 
questionnaires, tests or records are usually analysed using statistical methods and pro-
grammes. Qualitative data from interviews and focus group discussions are usually 
analysed by structuring and organizing them according to key categories and themes. 
After analysing the information, it would be possible to draw conclusions and make rec-
ommendations about the programme.

Share findings and take action

An evaluation is useless if no one acts on its conclusions and recommendations. There-
fore it is important to report on and share findings. There are many different ways to do 
this: for example, a formal evaluation report could be written, the results of the evalua-
tion can be presented at a meeting of community members, an article could be written 
for the local newspaper, a case-study could be written for a newsletter that is circulated 
to other agencies, an article could be written for a journal, or a paper could be presented 
at a conference. After an evaluation, it is also important to reflect and learn from the 
things that worked and the things that did not, and what you are doing right and what 
you are doing wrong. The results of the evaluation should influence decision-making 
about various aspects of the programmes: which should continue, which need to be 
changed, which should stop, which successful practices could be scaled up and which 
other areas and priorities in the community need to be addressed.
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ملحق: أمثلة عىل هياكل اإلدارة يف 
برامج التأهيل املجتمعي

برنامج للتأهيل املجتمعي عىل املستوى املحيل

جلنة التأهيل املجتمعي

مدير التأهيل
 املجتمعي

مديرو التأهيل املجتمعي 
يف املستو املتوسط

املراكز الصحية 
/الرعاية الصحية األولية 

/املستشفيات

املراكز الصحية املجتمعية 
/ العاملون الصحيون 

والعاملون يف اخلدمات 
اإليصالية  

العاملون يف 
التأهيل املجتمعي  

امليرسون املجتمعيون 
أو املتطوعون 

/قادة مجاعات 
املساعدة الذاتية

السلطات
املدرسية

املدارس 
االبتدائية 
والثانوية

السلطات املحلية

برنامج للتأهيل املجتمعي عىل مستو املقاطعة /دون املقاطعة
تديره احلكومة املحلية أو منظامت غري حكومية

مدير أو رئيس املؤسسة

مدير التأهيل املجتمعي

منسق التعليممنسق الصحة

منسق املجال االجتامعي  منسق سبل العيش

مدراء التأهيل املجتمعي يف 
املستو املتوسط

العاملون يف 
التأهيل املجتمعي

امليرسون املجتمعيون 
أو املتطوعون 
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جلنة التأهيل املجتمعي

مدير التأهيل
 املجتمعي

مديرو التأهيل املجتمعي 
يف املستو املتوسط

املراكز الصحية 
/الرعاية الصحية األولية 

/املستشفيات

املراكز الصحية املجتمعية 
/ العاملون الصحيون 

والعاملون يف اخلدمات 
اإليصالية  

العاملون يف 
التأهيل املجتمعي  

امليرسون املجتمعيون 
أو املتطوعون 

/قادة مجاعات 
املساعدة الذاتية

السلطات
املدرسية

املدارس 
االبتدائية 
والثانوية

السلطات املحلية

برنامج للتأهيل املجتمعي عىل مستو املقاطعة /دون املقاطعة
تديره احلكومة املحلية أو منظامت غري حكومية

مدير أو رئيس املؤسسة

مدير التأهيل املجتمعي

منسق التعليممنسق الصحة

منسق املجال االجتامعي  منسق سبل العيش

مدراء التأهيل املجتمعي يف 
املستو املتوسط

العاملون يف 
التأهيل املجتمعي

امليرسون املجتمعيون 
أو املتطوعون 

National CBR Programme - Iran

Ministry of
Health

Health Unit
at City Level

Rural
Health House

Rural
Health Centre

Health Workers
Bevers

Ministry of
Interior
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of Rural Welfare

Rural Welfare
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Local Educated
Facilitator

Rural Welfare
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برنامج للتأهيل املجتمعي عىل املستو املحيل

برنامج للتأهيل املجتمعي عىل مستوى املقاطعة / دون املقاطعة
تديره احلكومة املحلية أو منظامت غري حكومية
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�le name: CBR Public-Private

�le name: CBR MOH

برنامج للتأهيل املجتمعي يدار بواسطة رشاكة بني القطاعني العام واخلاص

برنامج للتأهيل املجتمعي تديره وزارة

مدير أو رئيس املؤسسة

مدراء التأهيل املجتمعي يف 
املستو املتوسط

العاملون يف
 التأهيل املجتمعي

امليرسون املجتمعيون 
أو املتطوعون 

منسق التعليممنسق الصحة

منسق املجال االجتامعي منسق سبل العيش

مدير التأهيل املجتمعي
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جلنة التأهيل 
املجتمعي

السلطات املدرسية
السلطات املسؤولة 

عن تأمني سبل 
العيش

املدارس االبتدائية 
والثانوية

املركز الصحي يف 
املنطقة/املحافظة

مدير الرعاية الصحية 
األولية والتأهيل املجتمعي

املراكز الصحية التي تضم 
عاملني صحيني وعاملني 

يف التأهيل املجتمعي

امليرسون املجتمعيون أو 
املتطوعون/قادة مجاعات 

املساعدة الذاتية

مراكز اإلحالة

برامج سبل كسب 
العيش/الربامج املهنية 
/برامج التدريب عىل 

العمل/الربامج 
املدرة للدخل

 
برنامج للتأهيل املجتمعي يدار بواسطة رشاكة بني القطاعني العام واخلاص
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�le name: CBR Public-Private

�le name: CBR MOH
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جلنة التأهيل 
املجتمعي

السلطات املدرسية
السلطات املسؤولة 

عن تأمني سبل 
العيش

املدارس االبتدائية 
والثانوية

املركز الصحي يف 
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