
التنمية المجتمعية الدامجة 
للجميعو الشاملة 

نهج متكامل لتطبيق االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة

المستشار اإلقليمي لشؤون اإلعاقة في اإلسكوا – عالء سبيع . د
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تعريف اإلعاقة

:على المستوى الفردي

قصور:

فقدان أو ضعف في األداء الوظيفي البدني أو البنيوي بما في ذلك األداء الوظيفي العقلي

محدودية النشاط:

الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الفرد في القيام باألنشطة من حيث الكمية والنوعية  

:البيئة

تقييد المشاركة:
مشاكل قد يواجهها الفرد خالل انخراطه في األوضاع الحياتية

العوائق و العوامل الميسرة:
.مسّهلة للفرد أو معّوقات لهكون يمكن للعوامل البيئية أن ت
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انتهاج النموذج الطبي لإلعاقة وتطبيق اإلتفاقية الدولية 

ون النظر إلى الشخص ذو اإلعاقة من د" إصالح"تنتهج معظم الدول العربية النموذج الطبي لإلعاقة الذي يرّكز على القصور الجسدي للشخص، أي الذي يهدف إلى 

:   ولكن هذا ال يطابق مبادئ اإلتفاقية الدولية علًما أنّها. الحواجز المحيطة به

)الديباجة المادة أ(تعترف بحق ما لجميع أفراد األسرة اإلنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف •

ل مفهوماً ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث • التي ئات المحيطة بسبب التفاعل بين األشخاص الذين لديهم قصور جسدي، والحواجز في المواقف والبيتدرك أن اإلعاقة تشّكِ

)الديباجة  المادة ه(تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين 

،)الديباجة المادة ن(تعترف بأهمية تمتّع األشخاص ذوي اإلعاقة باستقاللهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم •

إلعاقة وليس و االمحيط بالشخص ذسياق العام وتحسين اللتطبيق اإلتفاقية هو العمل على إزالة الحواجز البيئية  الرئيسي ىالمنحلذلك، فإن 

القصور الجسديمعالجة و تأهيل 
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المؤسسي ىالمنح/ التأهيل 

أحد أهم أركان وركائز النموذج الطبي هو التأهيل المؤسسي 
يوائية في بعض واإل(والذي يتمثل في مراكز الرعاية النهارية 

 في الدول العربية، وهو يهدفف مكثّ والمنتشر بشكل ) األحيان
 م كثير منوقد ُصمِّ . الشخص كي يالئم المجتمع" إصالح"إلى 

السياسات والخدمات بناًء على هذا المفهوم والنهج
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المؤسسي ىتحديات تبني المنح

عربي العالم الفي الخدمات  ىمتوسط نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحصلون عل
سلوب العمل المؤسسي أ ىعل اعتماداً % 15أقل من 

 سنوات 5-0من (نقص في برامج الوقاية واإلكتشاف والتدخل المبكر(
تمركز الخدمات في المدن الكبرى
 سنة 18 – 6غالبية الخدمات محصورة للفئة العمرية بين
ندرة خدمات شديدي اإلعاقة ومتعددي اإلعاقة
 بشكل ضئيل مع االتجاهات السلبية السائدةإالعدم تعامله 
 نشاء وتشغيل المراكز المتخصصة باهظةإتكاليف
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المؤسسي ىتحديات تبني المنح

لفة يعتمد على وجود كوادر متخصصة قد تكون غير متوفرة وتساهم في ارتفاع ك
الخدمات

ي ال يعمل على إدماج األشخاص ذوي االعاقة في مجتمعاتهم بل على العكس قد يؤد
قصاءأحيانا إلى مزيد من العزلة واإل

ال يشرك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في رسم السياسات واتخاذ القرارت
 ن األشخاص ذوي اإلعاقة كمتلقين فقط للخدمات بدل من كونهم مشاركي ىلإينظر

.  فاعلين في تنمية مجتمعاتهم
يذسرة الشخص أمكانات واألدوار التي يمكن أن يقوم بها أفراد ال يعتمد على اإل 

عاقة وأعضاء المجتمع المحلي إال بشكل ضئيل جداً اإل
دماجهم في إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة بدل من إيد من عزل وزيؤدي الي م

المجتمع
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العيش المستقل واإلدماج في المجتمع-19المادة 

خيارات تقر الدول األطراف في هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، ب
هم ومشاركتهم مساوية لخيارات اآلخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل بحقهم وإدماج

:ويشمل ذلك كفالة ما يلي. بصورة كاملة في المجتمع

ى قدم إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكنهم واألشخاص الذين يعيشون معهم عل) أ(
المساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل اإلقامة وغيرها من ) ب(
االنعزال أو  الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من

االنفصال عنه؛

، استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس) ج(
.وضمان استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم
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العيش المستقل واإلدماج في المجتمع: 19المادة 

ً أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة الدول  ىعل المجتمع  وبإدماجهم الكامل ومشاركتهم في بهذا الحق كامالً  تمتعا

عية والثقافية والهندسية صعبة تتمثل في إزالة مجموعة من العوائق االجتما تحدٍ الواقع في العالم العربي، يستلزم ذلك عملية ذا هولتنفيذ هذه المادة، وتغيير 

  واالقتصادية والقانونية

ن تطبق الدول أالمناحي لتطبيق هذه المادة باألخص ومواد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عامة فضل أمن 

التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع  ىمنح
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 ؟التنمية المجتمعية الدامجةما هي 

برامج 

ومشروعات

استراتيجية منحى/ نهج  - 

فكر  -

منظومة -

منظور -

المنظور االجتماعي والحقوقي ىعلمبني 
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التنمية المجتمعية الدامجة

 إلىطبي النموذج ال العالم بالتحول مندفع دول صدور اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة،  إن 

.)CBID(مجة ، فبدأ اعتماد برامج التنمية المجتمعية الدادمجواالتجاه نحو استراتيجيات تنمية ترتكز على ال، النموذج االجتماعي لإلعاقة

:وهي تقر بأن. إلى مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبرامج التنمية المجتمعية الدامجة ويستند عمل 

لى دعم والعمل مع بين الجميع، وعلى المشاركة المدنية التي تهدف إ متساوٍ بناء مجتمعات قوية يتطلب التركيز على توفير الخدمات بشكل  

ي األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومنظماتهم لتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ف

.  مجتمعاتهم
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التنمية المجتمعية الدامجة 

تطوًرا لمفهوم التأهيل التنمية المجتمعية الدامجة (CBID Community-based Inclusive Development)  يمثل مفهوم

الذي طورته منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية واليونسكو  ،)(CBR Community-based Rehabilitation  المجتمعي

، كةوالمشار نحو الدمجكثر أ هيبتعد عن التركيز على إعادة التأهيل ويتجوهو في شكله الجديد،  )IDDC( والتحالف الدولي لإلعاقة والتنمية

.والتأكيد على نموذج التنمية المجتمعية، القائم على نهج حقوق اإلنسان

تكافؤ الفرص واإلدماج االجتماعي لتحسين  هي نهج متعدد القطاعات ،)(CBID  التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع

وباألخص ) اقةتفاقم االعلي إأو تؤدي (عاقة اإل ؤّججالعراقيل التي ت ىعللألشخاص ذوي اإلعاقة واضعين في االعتبار التغلب 

 ةاإلعاقة وأسرهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم، والخدمات الحكومية وغير الحكومي يذولألشخاص  مشتركاً جهًدا وهو يمثل. الفقر

.المهنية واالجتماعية وغيرهاالصحية والتعليمية وذات الصلة 
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المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع التنمية 

 )  الخ..اضيةالتعليمية، الصحية، االجتماعية، الدينية، الري(والخدمات المحلية  يعني مفهوم المجتمع الدامج والشامل أن المجتمعات

من ويهدف  .القائمة ، بدالً من توقع تغييرهم ليتناسبوا مع الترتيباتهياكلها وإجراءاتها لتسهيل دمج األشخاص ذوي اإلعاقةتكيّف 

:إلىناحية 

تمع باألشخاص ذوي اإلعاقة وربطها بجهود تنمية المجبة ومرحّ كي تصبح أكثر شمولية الخدمات الحكومية مساندة و دعم ) 1

ىلإيهدف  ىو من ناحية أخر. ذوي اإلعاقة في بيئاتهم المحليةشخاص األودعم 

، على ث تغييرات داخل المجتمعاحدإلتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل دور المجتمعات المحلية تفعيل ) 2

.إزالة وصمة العار والتحيز والعوائق التي تحول دون المشاركةالمثال، سبيل 
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التنمية المجتمعية الدامجة  أهداف

؛المجتمعيةضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة •

؛والخدماتتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول بشكل كامل إلى جميع المرافق •

ى مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات صنع القرار على المستودعم وتعزيز •

؛المحلي

ث العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والحكومات المحلية وحركة اإلعاقة إلحدا•

.التغيير
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تطبيق التنمية المجتمعية الدامجة مستلزمات

:الكوادر المحلية

ألشخاص ذوي الخدمات ليقدم ) مدربينولكن مختصين أو غير مختصين (استحداث برامج خدمات محلية تستلزم تكوين فريق عمل محلي 

ً مرتبط، و قد يكون اإلعاقة على المستوى المجتمعي معية ، او ج)صحة، تعليم، الخ(بمؤسسة متخصصة في اإلعاقة او خدمية عامة  ا

الخ..تنمية مجتمعية/أهلية

:قد يكون

Full Timeكامل الوقت  -•

Part Timeبعض الوقت  -•

ة أو بدونأتطوع بمكاف -•

منتدب من جهات حكومية أو غير حكومية  -•
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مستلزمات تطبيق التنمية المجتمعية الدامجة 

)  مراكز موارد ومصادر(ومسؤليات جديدة أدوار تبني المراكز المتخصصة والمختصين في اإلعاقة 

.رات أبنائهمتقديم ورش تدريبية مكثفة لألهل بهدف توعيتهم وتعريفهم بمدى أهّمية دورهم في تطوير قدرات و مها•

.من وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز التواصل و تبادل الخبراتاالستفادة •

بات القيام بالتقييم الوظيفي المتخصص لألطفال واألشخاص ذوي االعاقة، وتصنيفهم حسب درجة الصعو•
.  واحتياجاتهم

العمل على تطوير برنامج كشف وتدخل مبكر لألطفال •

وعية الت(بالمعهد ملتحقين  الغيرإلرشاد وتوجيه األسر واألشخاص ذوي اإلعاقة " خدمة الجمهور"توفير مكاتب •
)الحصولجراءات إبالحقوق، أماكن الخدمات، 

مساندة ودعم التعليم الدامج في المدارس المحيطة •

الموارد البشرية الالزمة لتحقيق الدمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة بناء قدرات وتدريب ىالعمل عل•

)الخ... ، رسائل نصيةكتيّباتفيديوهات، ملصقات، (إنتاج ونشر مواد تعلمية وتوعوية •

DPOsتوعية بالحقوق، تدريب، تكوين مجموعات ومنظمات الـ (دعم وتمكين االشخاص ذوي االعاقة وأسرهم •
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ليات جديدةوتبني المراكز المتخصصة والمختصين في اإلعاقة أدوار ومسؤ
) مراكز موارد ومصادر(  

 أو/رامج ووالمشاركة مع وسائل اإلعالم بهدف العمل على بالتعاون . تنظيم فعاليات وأنشطة لبناء اتجاهات إيجابية•
يّة التّعامل مع حمالت إعالميّة توعويّة تعّرف المشاهد بالمفاهيم الحديثة لإلعاقة بحسب المعايير الّدوليّة وكيف

دني جمعيات أو مؤسسات مجتمع مفي وشطة توعويّة في المؤسسات الخاصة، نتنظيم أ -األشخاص ذوي اإلعاقة 
أخرى

استعارتها أو  إنشاء معرض لألجهزة والتكنولوجيا المساعدة لألطفال لتعريف األهالي بها وكيفيّة استخدامها وإمكانية•
ادر تمويل، البحث عن مص(المساهمة في تقديم تكنولوجيا مساعدة لألشخاص الذين يحتاجون إليها .إعارتها لألطفال 

).  في حال عدم وجود التمويل الكافي

ة على تطوير برامج التدريب المهني والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل ومساندة ودعم األشخاص ذوي اإلعاق•
.إيجاد فرص عمل مع األخذ بعين االعتبار طبيعة سوق العمل التنافسية

لمعلومات إجراء تقييمات واستطالعات في منطقة جغرافية معينة بالشراكة مع الجهات األكاديمية أو المعنية لجمع ا•
.المذكورة لفهم احتياجات األسر لبرامج بناء القدراتمنطقة الحول عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في 

•-
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ليات جديدةوتبني المراكز المتخصصة والمختصين في اإلعاقة أدوار ومسؤ
) ومصادرمراكز موارد (  

 ً :  وي اإلعاقةذواألشخاص باألطفال  اً وترحيب دعم وتقديم االستشارات والمساندة الفنية لكافة الخدمات العامة كي تصبح أكثر دمجا

خدمات صحيّة دامجة

 الخ..روضات األطفال ..مدارس الدمج (مؤسسات تعليميّة دامجة(

 عمل دامجةوفرص توظيف دامج

 خدمات ترفيهيّة دامجة

دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية

..الخ
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ليات جديدةوأدوار ومسؤفي اإلعاقة والمختصين تبني المراكز المتخصصة 
) ومصادرمراكز موارد (  

 دعم برامج تنمية مجتمعية دامجة /إنشاءCBID

 التوعية بمنهج الـCBID 

جهات محلية إلنشاء مشروعات / الشراكة مع جمعيات محليةCBID 

 بالشراكة مع الجمعيات األهليةلألشخاص ذوي اإلعاقة دعم إنشاء وحدات وخدمات محلية

 الخ…البرامج والتشبيك والتنسيقدارة إانشاء ودعم آليات

 حاالتأشخاص يتم تدريبهم للعمل كمدراء ) في حال عدم وجود الخبرات الكافية(تعيين أو توظيف(case managers)   في
CBIDمنتسبين لإلدارة المحلية للبرنامج ال   أو ز المراك
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تطبيق التنمية المجتمعية الدامجة مستلزمات

 عدم اتخاذ أي قرارات أو ضع خطط أو سياسات من دون المشاورة مع أصحاب الشأن أنفسهم، أي األشخاص ذوي اإلعاقة
.  والمنظمات التي تمثّلهم

تخصيص الميزانيات للمشاريع الخاصة بالمؤسسات الرعائية وليس للمشاريع ذات الطابع المجتمعي

 إحتياجاتهم تبنّي طريقة ُمستحدثة لتقديم الخدمات من خالل ممارسات تصل إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبّي(person-
centered practice) –  تبني أفكار خارج الصندوق وطرق عمل حديثة وابتكارية تعكس التوجه العالمي
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أساس عمل برامج التنمية المجتمعية

CBID – Community Based Inclusive 
Development



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

وأسرهمتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 

تدريب
قبل (مكين تتوعية و

المشاركة في صنع 
)رارقال

إليهمالوصول 

تكوين مجموعات 
ت الشبكا/ المساندة الذاتية

الغير حكومية، منظمات 
األشخاص ذوي االعاقة

وتقديم مشاركة في إدارة 
واألنشطة الخدمات 

المجتمعية
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المحليةوالموارد تحريك المصادر 

ما هي المصادر و الموارد المحلية؟
 ياألشخاص ذو

اإلعاقة وأسرهم 

أفراد المجتمع المحلي 
الذين لديهم دوافع (
أو تولد لديهم  )ابيةجاي

دواعة اإليجابية

الجمعيات 
برامج التنميةوالمؤسسات 

اإلدارة المحلية
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والتكاملوالتشبيك التنسيق 

نية وأصحاب للتنسيق والتشبيك والتكامل بين كافة الجهات المع ةمستداماستحداث آليات  -
المصلحة ومقدمي الخدمات الحكومية وكافلي حقوق األشخاص ذوي االعاقة

 

)تحديد العالقات بين الجهات المعينة(وضع نظام إحالة  -
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المناصرة -التوعية 

التوعية 
وتغيير 

االتجاهات

المناصرة و كسب التأييد والتأثير

الفرق بين التوعية والمناصرة وكسب التأييد

هأساليبأهمية التوعية وتنوع  ىعلالتأكيد 

رة مثال مناص(محلي أم وطني   :ىلماذا المناصرة؟ كيف تتم المناصرة؟ علي أي مستو
)تماعيج االجذالحقوق والنمو ىالمبني علتغيير منشود لتبني مفهوم اإلعاقة حداث إل
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 التنمية الدامجة
Inclusive Development 

)متخذي القرار/ أصحاب الشأن ومقدمي الخدمات(توعية وتدريب •

و اتاحة االستخدام ) بكافة أشكالها(إمكانية الوصول  •

:قيتحق•

 Inclusive Educationالتعلم الدامج  -

Inclusive healthخدمات الصحة الدامجة -

Inclusive recreational activities                  الخدمات الترويحية الدامجة-

Inclusive religious services              دامجة عبادة  ودورشعائر -
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التوصيات المبنية على نهج التنمية المجتمعية الدامجة

تطبيق اإلجراءات التالية في ما يخص الخدمات ولذلك، إن انتهاج فكر التنمية المجتمعية الدامجة يوّجه الدول للعمل على
:الحكومية

ش األشخاص ذوي اإلعاقة بالعيعلى حق من اإلتفاقية الدولية التي تنص  19إعادة هيكلة الخدمات الحكومية مع األخذ بعين اإلعتبار المادة •

:  ي اإلعاقةتشجع على العيش المستقل والوصول والحصول على الخدمات والموارد أسوةً باألشخاص من غير ذو/المستقل والتي تحفز

ة،  /صية شخ/وسائل نقل، طرقات وأرصفة، دور عبادة، بيوت، باإلضافة إلى مساعد: تأمين مرافق وخدمات عامة تكون سهلة الوصول: مثال

يعيش الشخص ذو  العمل على التنسيق والتشبيك بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن تقديم الخدمات فيما بينها على المستوى المحلي حيث•

اإلعاقة ويتلقى الخدمات

ربط الخدمات التي يتلقاها األشخاص ذوي اإلعاقة بالنظم الوطنية للخدمات •

.القانون، معايير الخدمات، تدريب الكوادر، تغطية النفقات، إلخ: يجب أن تكون هذه الخدمات منعكسة في: مثال
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التوصيات المبنية على نهج التنمية المجتمعية الدامجة

من اإلتفاقية، والدمج في المجتمع وتكافؤ  19إضافة خدمات جديدة ومبتكرة تحفّز العيش المستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعكس إهتمام والتزام الدولة في المادة •

.الفرص

تقديم خدمات خاصة لدعم عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة، وبناء قدراتهم ومساندتهم ودعمهم على العيش بإستقاللية: مثال

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثّلهم بطريقة فعّالة في عملية تخطيط وتصميم الخدمات الحديثة والخدمات الجديدة •

تشكيل مجموعات عمل يتم فيها التشاور معهم واألخذ برأيهم: مثال

.  همالفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومتاحة للالحتياجات تطوير وتنفيذ ممارسات أو خطط تعكس تبني الدولة للتكنولوجيا لجعل الخدمات ملبّية •

، إلخبُعد، تطوير آليات تواصل متاحة الوصول لألشخاص ذوي كافة أنواع اإلعاقات، مراقبة الحالة عن )tele-health(تقديم الخدمات الصحيّة عن بعد :  مثال

حافز لمقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلعتراف بدورهم في مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع/تقديم دعم•

.رسوم مالية، تأمين فرص تقّدم وظيفي، إلخإعفاؤهم من تعويض لمقدمي الرعاية، /تخصيص راتب شهري: مثال
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التوصيات المبنية على نهج التنمية المجتمعية الدامجة

قديم خدمات أهداف مختلفة، لذلك، يجب ت/رغبات/اإلعاقة ألن لألشخاص ذوي اإلعاقة إحتياجاتذي تصميم خدمات وبرامج تلبي اإلحتياجات الفردية للشخص •

.تصب في تحقيق العيش المستقل عامةً، وأهدافهم الخاصة خاصةً 

مركز واحد في المدينة، أي جعل هذه الخدمات /جعل هذه الخدمات متاحة الوصول وقريبة من مكان سكن األشخاص ذوي اإلعاقة، وعدم حصرها في مكان•

اركة بالمؤسسات وجعلها خدمات مجتمعية تعّزز مشحصراً كخطوة أساسية نحو تحرير الخدمات الخاصة باإلعاقة من بابها الضيق المرتبط المركزية،

األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع 

تلقاها من الدولة وكيفية تقسيمها، تخصيص الُمساعدات التي ي/اإلعاقة إختيار كيفيّة توزيعذي إيصال الميزانية للمستفيدين مباشرةً واستحداث آليات تتيح للشخص •

.مّما يعّزز حرية اإلختيار والعيش المستقل

ء يّة كدفع جزمن الممكن أن يختار شخص صرف الجزء األكبر من المساعدات على التكنولوجيا المساعدة، وأن يختار شخص آخر تخصيصها ألغراض تعليم: مثال

.  من قسط الجامعة
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التوصيات المبنية على نهج التنمية المجتمعية الدامجة

وتصنيف ، تجمع البيانات وتصميم مجموعة من البيانات تحتوي على مختلف أنواع الخدمات الُمقّدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، والمستفيدين من هذه الخدما•

للحصول على  ، باإلضافة إلى التكلفة التي يدفعها الشخصوجنسهم، وعمرهمأعداد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستفيدون من كل خدمة بحسب نوع إعاقتهم، 

.اإلعاقةخاص ذوي كل خدمة، علًما بأّن هذا التصنيف يساعد الدول على تخصيص الموازنة الخاصة بكل خدمة بشكل فعّال ومبني على الحاجة الحقيقية لألش

تصميم آليات خاصة برصد اإليذاء النفسي أو الجسدي، باإلضافة إلى أليات الشكوى والمحاسبة  •

صة عند رخلتحديد معايير ُملزمة لمقدمي الخدمات بهدف ضمان الجودة في تقديم الخدمات، وتحديد آليات لوقف هذه التراخيص أو إتخاذ التدابير لسحب ا•

.المخالفة

وطنية، الوالبرامج اإلستراتيجي، والتخطيط استحداث طرق خاصة بالدولة بهدف الحصول على آراء األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية وضع السياسات، •

المحليّة والمجالس على مستوى المحافظات، والمجالس التي تُتّخذ في المجالس الوطنية، والقرارات 
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الحوار اإلقليمي حول التنمية المجتمعية الدامجة

بالتعاون    (CBR/CBID Global Network)الدولية للتأهيل المجتمعي الشبكة تنظم 
مصرية الوالشبكة االسكوا  –مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

/  لمجتمعيللتأهيل المرتكز على المجتمع، باإلنابة عن عدد من الشبكات العربية للتأهيل ا
التنمية "مل إقليميا حول قضايا مرتبطة بمنحي و أسلوب ع اً حوارالتنمية المجتمعية الدامجة، 

أو التأهيل  كان يعرف سابقا بالتأهيل المجتمعيوالذي ، )الشاملة للجميع" (المجتمعية الدامجة
.  المرتكز علي المجتمع

الثاني   تشرين/ عقد خمس حوارات اقليمية في منطقتنا العربية خالل شهري نوفمبرتم 
2021كانون األول عام / وديسمبر
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الحوار اإلقليمي حول التنمية المجتمعية الدامجةتوصيات من أهم 

 اإلعاقة ومفهوم  ىمعنترسيخ ً لصحي لدى اإلعاقة ناتجة عن تفاعل المشكل ان إ: واالجتماعيللنموذج الحقوقي  وفقا
العمل على  لذا يجب. المجتمعواتجاهات المحيط من حيث التشريعات وثقافة والسياق الشخص، مع العوامل البيئية 

وانين، وعدم ، وتفعيل القكافةالبيئية والحواجز السلوكية العوائق التهيئة وإمكانية الوصول لذوي اإلعاقة، وإزالة 
.  تجميدها والعمل على إذكاء الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة

 ع يتم وض. األشخاص ذوي اإلعاقةوتمكين دمج مام أوالعراقيل العمل على وضع خطط عمل محلية إلزالة الحواجز
، ومنظمات جمعياتوالخدمات العامة، مقدمي وآليات عمل محلية مكونة من سلطات محلية، /الخطط من خالل لجان

 مشاركتهموضمان المحليات / التوصية باعتماد هذه الخطة من اإلدارة المحلية. األشخاص ذوي اإلعاقة وأُسرهم
.  أمكن لوبدور قيادي والقيام 

ال تقديم حزمة من التدريبات وبرامج إذكاء الوعي لألشخاص ذوي اإلعاقة حول حقوقهم كاملة، وتدريبهم في مج
.  المناصرة وكسب التأييد لمعرفة الحق ثم كيفية المطالبة به

ث عن تهيئة الظروف لألشخاص ذوي اإلعاقة وخلق الفرص أمامهم للوصول لصناع القرار إلسماع صوتهم والتحد
.قضاياهم وحقوقهم
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الحوار اإلقليمي حول التنمية المجتمعية الدامجةتوصيات من أهم 

 ،ألشخاص المصطلحات الالئقة عند التواصل مع اواستخدام إذكاء وعي المجتمع بفكرة التنوع واالختالف وتقبل اآلخر
إلعاقة التدريبات على التواصل الفعال مع األشخاص ذوي امن ضمن ُحزم يأتي وهذا كله مخاطبتهم، ذوي اإلعاقة وعند 

. الحقوقيللنهج وفقاً 

 تحريك الموارد المحلية المتاحة لخدمة برامج التنمية المجتمعية الدامجة في مختلف القطاعات وجعلها ً ي التخطيط ف أساسا
لمجتمعاتوالتنفيذ؛ إذ أن مثل هذه البرامج قادرة على إحداث فرق حقيقي في العيش الكريم لألشخاص ذوي اإلعاقة في ا

 واإلبالغوالشكوى الحصول عليها وآليات المستوي المحلي  ىعلالمتوفرة والخدمات توفير خارطة للحقوق  .

جهاء التوصل إلى األشخاص المؤثرين في كل مجتمع وضرورة العمل معهم، ومعرفة الشخصيات المفتاحية مثل الو
.  المحليةوالمجالس والقيادات الدينية والقيادات 

 معه والحرص العمل ضرورة دراسة المجتمع قبل بدء ً ة العمل في في بدايمستفيضة على القيام  بدراسات مسحية  دائما
مسبقة عن المجتمع افتراضات الخدمات المجتمعية، وتجنب البناء على / برامج التنمية المجتمعية الدامجة
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خطط مستقبلية لدعم تطبيق التنمية المجتمعية الدامجة 
في الدول العربية

ة الدامجةالتنمية المجتمعيوتطبيق عمل وطنية لتبني وخطط دعم الدول األعضاء لتطوير سياسات ) 1  

CGNبالشبكة العالمية وربطها شبكة عربية للتنمية المجتمعة الدامجة نشاء إ) 2

وطنية حول التنمية المجتمعية الدامجةومؤتمرات دعم عقد مؤتمر إقليمي ) 3

وغندا في المشاركة في المؤتمر العالمي للتنمية المجتمعية الدامجة في أ ىعلتشجيع الدول العربية ) 4
.  2024صيف 

األشخاص الوضع الحالي لكل دولة، برجاء ملء أسئلة استبيان المقرر الخاص المعني بوتحليل للمعرفة 
ستقل في القرن الحادي والعشرين إلعمال الحق في العيش بشكل مالخدمات تصّور إعادة "ذوي اإلعاقة 

ن األولتشري/ المقرر قبل نهاية شهر أكتوبر ىلإرسالها إو" والدمج في المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة

  -special-report-inputs-call/2022input/-for-callsen/org/ohchr.www.https://
session-nd52-disabilities-persons-rights-rapporteur
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