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متهيد
يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة يف البلدان املنخفضة الدخل بذات العوامل التي تسّبب  الفقر لآلخرين، لكنهم يواجهون  
أيضًا أرضارًا إضافية. فاألطفال ذوو اإلعاقة مثاًل يواجهون عوائق حتول دون حصوهلم عىل فرص التعليم؛ بينام يواجه 
الشباب ذوو اإلعاقة عقبات تقف دون حصوهلم عىل فرص التدريب؛ أما البالغون منهم فيواجهون من العقبات ما 
يمنعهم من احلصول عىل عمل الئق. واألمر األكثر رضرًا هو أن األرس واملجتمعات قد تعتقد أن األشخاص ذوي 

اإلعاقة غري قادرين عىل تعلم املهارات والعمل.

العمل هو الوسيلة التي يستطيع الفرد من خالهلا أن ينجو من الفقر ويؤّمن رضوريات احلياة. ولذا، فحق األشخاص 
)يف  التمييز  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  مثل  الدولية  الصكوك  يف  عليه  منصوص  العمل  يف  اإلعاقة  ذوي 
والعاملة  املهني  التأهيل  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية   ،)1(  )111 )رقم   1958 لعام  واملهنة(  االستخدام 
)املعوقون( لعام 1983 )رقم 159( )2(، واتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )3(، غري 
أن  حق العمل غالبًا ما ال يتم احرتامه ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة العديد من العوائق عند حماولتهم البحث عن 

عمل  واملحافظة عليه.

ومن خالل تشجيع وتسهيل عمل النساء والرجال ذوي اإلعاقة، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد األفراد 
االعتبار  بعني  األخذ  خالل  ومن  واالجتامعية.  االقتصادية  أحواهلم  وحتسني  احلياة  رضوريات  تأمني  عىل  وأرسهم 
الفقر  من  للحد  الوطني  البنامج  يف  إلدماجهم  الالزمة  التدابري  واختاذ  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وآراء  احتياجات 
وغريه من البامج التنموية، سوف يصبح من املمكن توفري فرص التعليم، واكتساب املهارات والعمل لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وأرسهم، لتمكينهم من اخلروج من دائرة الفقر. فاحلصول عىل فرص لكسب العيش هو أحد العوامل 

الرئيسية يف القضاء عىل الفقر.

ويعد كسب العيش جزءًا من التأهيل املجتمعي ألنه »من الرضوري ضامن إمكانية حصول كل من الشباب والبالغني 
ذوي اإلعاقة عىل فرص التدريب والعمل عىل صعيد جمتمعاهتم«)4(. ويبدأ تعلم املعرفة واملهارات يف األرسة يف سن 
مبكرة ــ يشاهد األطفال ويتعلمون كيفية عمل األشياء من الوالدين وأفراد األرسة اآلخرين. وجيب أيضًا تشجيع 
األطفال ذوي اإلعاقة عىل التعلم واملشاركة واملسامهة يف األرسة. وباملثل، ينبغي مساعدة أفراد األرسة ذوي اإلعاقة 
ممن هم يف عمر العمل وتشجيعهم عىل تنمية مهاراهتم والبدء يف العمل أو العودة إليه. وبرنامج التأهيل املجتمعي 
الذي ال يلّبي احتياجات تنمية املهارات وكسب العيش عند الشباب والبالغني ذوي اإلعاقة يف املجتمع هو برنامج 

غري كامل وحيّد من استدامة اجلهود األخرى.

نات مصفوفة التأهيل املجتمعي، يتصل بشكل وثيق باملكونات األخرى.  ن  كسب العيش، كغريه من مكوِّ إن مكوِّ
عىل  احلصول  تعزيز  وجهود  املجتمعي  التأهيل  يف  العيش  كسب  وتيسري  تعزيز  جهود  بني  رضورية  صالت  فهناك 
الرعاية الصحية وخدمات التعليم والفرص االجتامعية. وحيتاج الفرد ذو اإلعاقة إىل أن يتمتع بالصحة وقد حيتاج أداة 
ُمساِعدة لكي يصبح قادرًا عىل العمل. وتتعزز فرص العمل  املستقبلية بشكٍل كبري بالنسبة لألطفال والشباب لدى 
متكنهم من احلصول عىل التعليم األسايس والثانوي، عالوة عىل فرص التدريب عىل املهارات الرضورية. كذلك فإن 
الشخص ذا اإلعاقة الذي حيصل عىل فرصة عمل تتوفر له بذلك مقومات التمكني،  ويصبح أكثر قدرة عىل احلصول 

عىل رضوريات احلياة وعىل إعالة أرسته واملشاركة بفعالية يف احلياة االجتامعية والثقافية والسياسية يف جمتمعه.
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ديفيد حيشد الكثريين
كان ديفيد معاقًا بسبب شلل األطفال. وقد رفض والده أن يرسله إىل املدرسة بسبب إعاقته، غري أن 

أمه أرصت عىل ذلك. وبعد أن أتم الدراسة االبتدائية، التحق ديفيد بمدرسة  ثانوية داخلية يف العاصمة 
األوغندية، كمباال؛ ثم ذهب إىل إحدى الكليات حيث حصل عىل دبلوم يف املحاسبة وأعامل السكرتارية.

كان ديفيد متحمسًا بشدة للعمل يف تنمية األشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقته الريفية يف ماساكا ومل يكن يرى 
أن  العمل كموظف حسابات يف كمباال هو طريقه لتحقيق هدفه. لذا تدرب ليصبح فنيًا بيطريًا من خالل دورة 

للتعليم عن بعد يف جامعة ماكرييري، برعاية من منظمة غري حكومية حملية.

بعد أن حصل عىل املؤهل املطلوب، أصبح ديفيد يعمل حلسابه كفني بيطري يف ماساكا وبدأ بحشد األشخاص 
ذوي اإلعاقة. وجتول ديفيد يف املناطق الريفية يف مقاطعته لتحديد األرس التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة، 

ن أفرادها من أن ينظروا للشخص ذي  مركزًا عىل األرس، وليس فقط عىل االفراد، ألن إرشاك األرسة كلها يمكَّ
اإلعاقة كعضو ذي قيمة ال كعبء يثقل الكاهل.

بدأ ديفيد برتبية ساللة جيدة من األبقار واملاعز واخلنازير والديك الرومي والدجاج ودّرب األشخاص ذوي 
اإلعاقة وأرسهم عىل كيفية تربية احليوانات الداجنة بصورة أفضل. وأعطى هذه األرس حيوانات رشيطة أن 

يعطوه الذرية األوىل، والتي يمكن إعطاؤها بعد ذلك إىل أرسة أخرى. وقد أدرك ديفيد مبكرًا أن تدريب 
األشخاص عىل تربية احليوانات الداجنة بصورة أفضل يتطلب مزرعة نموذجية ومركزًا للتدريب جمهزًا 

بسكن، حيث يستطيع الناس عندها أن حيرضوا دورات تدريبية تستمر لعدة أيام. ويوجد يف مزرعته النموذجية 
اليوم أبقار من ساللة فريزيان وماعز هجني وخنازير ونوعية جيدة من الديوك الرومية والدجاج موجودة مجيعًا 

يف حظائر حمكمة التصميم. 

شّكل ديفيد مجعية كاويل لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم. وبعد عرش سنوات أصبحت اجلمعية تضم أكثر 
من 500 عضو، يدفع كل عضو مبلغًا رمزيًا مقابل العضوية. وتعتب رسوم العضوية هي مورد الدخل الرئييس 

للجمعية.

قال ديفيد: » أردت أن أقول ‘ال’ لتجربتي اخلاصة 
التي كان عنواهنا الفرص املحدودة والصور 

النمطية اجلاهزة والتمييز. وأردت أن أثبت أن 
التنمية احلقيقية مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف املناطق الريفية يف أوغندا هي أمر ممكن. فقد 
كان العرف السائد أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
إن أردوا أن يتعلموا شيئًا فهم يتعلمون احلرف 

اليدوية التي  ال حتظى سوى بسوق حمدودة جدًا 
يف املناطق الريفية. وقد بدا يل أن اليشء الوحيد 
الذي يبدو صائبًا هو األنشطة الزراعية والسيام 

الثروة احليوانية.«

أوغندااإلطار 1
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اهلدف
أن يكسب األشخاص ذوو اإلعاقة رزقهم، وأن حيصلوا عىل تدابري احلامية االجتامعية ويصبحوا قادرين عىل كسب 

الدخل الكايف ليعيشوا حياة كريمة ويسامهوا اقتصاديًا يف أرسهم وجمتمعاهتم.

دور التأهيل املجتمعي
إن دور التأهيل املجتمعي هو تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل فرص اكتساب املهارات، وكسب 

العيش، وتعزيز مشاركتهم يف حياة جمتمعاهتم املحلية واالكتفاء الذايت.

النتائج املرجوة
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل فرص تنمية املهارات والتعلم مدى احلياة.	•
العمل 	• وفرص  املهارات  واكتساب  التعليم،  عىل  احلصول  تيسري  بمنارصة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  والدي  قيام 

ألطفاهلم.
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل فرص عمل الئقة دون متييز يف بيئة آمنة وغري استغاللية.	•
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل خدمات التمويل البالغ الصغر.	•
حصول النساء ذوات اإلعاقة عىل فرص متساوية مع الرجال للعمل والتشغيل.	•
الشديدة، من احلصول عىل سبل أفضل 	• ن أرس األشخاص ذوي اإلعاقة، خاصة األطفال وذوي اإلعاقات  متكُّ

لكسب العيش.
شمول مجيع اسرتاتيجيات وبرامج احلد من الفقر لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم وحتقيق النفع هلم.	•
متتع عمل األشخاص ذوي اإلعاقة باالعرتاف والتقدير من قبل أصحاب األعامل وأفراد املجتمع.	•
تبني السلطات املحلية وتطبيقها للسياسات والتدابري الكفيلة بتحسني إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 	•

عىل عمل.
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل تدابري احلامية االجتامعية كحق هلم.	•

اإلطار 2

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
املادة 27 - العمل والتشغيل )3(

تعرتف البلدان األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل عىل قدم املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا 
احلق إتاحة الفرصة هلم لكسب العيش يف عمل خيتارونه أو يقبلونه بحرية يف سوق وبيئة عمل منفتحتني أمام 

األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني هلم ويسهل انخراطهم فيهام. وحتمي البلدان األطراف إعامل احلق يف العمل 
وتعززه، بام يف ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اختاذ اخلطوات املناسبة بام 

يف ذلك سن الترشيعات...
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اإلطار 3

 العمل الالئق: تعريف منظمة العمل الدولية
» جيسد العمل الالئق تطلعات الناس يف حياهتم املهنية. إنه يستوجب توافر فرص للعمل املنتج الذي يوفر 

دخاًل مقبوالً، والتمتع باألمن يف مقر العمل والضامن االجتامعي لألرس، وامتالك آفاق أفضل للتطور الشخيص 
واالندماج االجتامعي، ويتيح حرية لألفراد يف التعبري عن خماوفهم، وتنظيم صفوفهم واملشاركة يف القرارات التي 

تؤثر يف حياهتم، ويكفل تكافؤًا يف الفرص واملعاملة جلميع النساء والرجال.« )5(

املفاهيم الرئيسية

العمل

إن العمل هو نشاط حيايت رضوري؛ فهو يساهم يف املحافظة عىل الفرد واألرسة واملسكن من خالل توفري اخلدمات و/
أو السلع  لألرسة، وللمجتمع املحيل واملجتمع ككل. واألكثر أمهية هو أن العمل يوفر الفرص للمشاركة االجتامعية 

واالقتصادية، التي تعزز حتقيق املرء لذاته والشعور بقيمته الذاتية.

توجد أنامط خمتلفة للعمل. عىل سبيل املثال.

العمل يف املنزل؛	•
العمل يف مرشوع عائيل؛	•
األنامط الفردية من االنتاج أو األنشطة اخلدمية أو التجارية؛	•
أنشطة فردية أو مجاعية يف مؤسسة صغرية؛	•
عمل مقابل أجر حلساب شخص آخر يف االقتصاد غري الرسمي؛	•
عمل مدفوع األجر يف مؤسسة عامة أو خاصة أو رشكة يف االقتصاد الرسمي؛	•
أشكال من العمل مدفوعة األجر يف ورش أو أماكن حممية مهيَّأة لتالئم األشخاص ذوي اإلعاقة.	•

املهارة  القليل من  العمل  يتطلب  الذهني. وقد  النشاط  بالكامل عىل  أو يكون مقترصًا  العمل مهنًا يدوية  قد يشمل 
التقنية أو مهارات متطورة جدًا. وتعتمد بعض األعامل عىل االنتاج التقليدي لألرسة و األنشطة املدرة للدخل؛ يف 
حني تستند بعض األعامل األخرى عىل التكنولوجيات احلديثة. كام أن ظهور تكنولوجيا االتصاالت مثل اهلواتف 
لدهيم  الذين  ألولئك  خاصة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  العمل   فرص  من  العديد  خلق  احلاسوب  وأجهزة  النقالة 

إعاقات شديدة أو متعّددة.

العمل الالئق

ال تكون مجيع أنامط العمل مرغوبًا فيها؛ ومن املهم التفريق بني العمل الالئق والعمل الذي يشوبه االستغالل ويديم 
الفقر وتنعدم فيه الكرامة. فالعمل الالئق هو عمل حيرتم العامل وال حيتقره. وتصف منظمة العمل الدولية العمل 

الالئق كام ييل:
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إن ندرة العمل قد تعني أن العديد من الفقراء ليسوا يف وضع يمكنهم من اختيار السبيل لكسب العيش وبالتايل هم 
يقبلون بظروف عمل بعيدة جدًا عن ما هو الئق.

إمكانية الوصول يف البيئة املحيطة

أمام  كبريًا  عائقًا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الستخدام  املهيَّأة  غري  املحيطة  البيئة  يف  الوصول  إمكانية  يف  النقص  يعد 
العمل  مقار  وكذلك  العامة،  النقل  فوسائل  املنخفض؛  الدخل  ذات  البلدان  مجيع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
واالتصاالت غري امليرسة تعني أنه قد يكون من املستحيل عىل األشخاص ذوي اإلعاقة أن يصلوا إىل عملهم ويقوموا 

بوظيفتهم.

التعديالت املعقولة  

» التعديالت املعقولة« تعني تكييف املهنة ومقر العمل لتيسري توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد يشمل التعديل 
والتغيري: اآلالت واملعدات، ومضمون العمل، ووقت العمل وتنظيم العمل، باإلضافة إىل تكييف بيئة العمل. وال 
يتطلب العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة أي قدر من التكييف يف مقر العمل عىل اإلطالق. أما بالنسبة هلؤالء الذين 
تستوجب حالتهم ذلك، قد تكون اخلدمات املطلوبة بسيطة وغري مكلفة مثل وضع منحدر أو رفع كريس أو متديد فرتة 
التدريب أو تعديل ساعات العمل. وهناك أنواع أخرى من التعديالت يف متطلبات العمل قد تكون أكثر كلفة مثل 

رشاء برنامج لقراءة الشاشة للمكفوفني.

االختيار الشخيص والسياق املحيل

غالبًا ما يتم توجيه األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الوظائف النمطية؛ عىل سبيل املثال، يتم تعليم املكفوفني عمل السالل 
ويتعلم الصم النجارة، سواء أرادوا أن يعملوا هذه احلرف أم ال. لكن األشخاص ذوي اإلعاقة يمتلكون اهتاممات 
ومواهب ورغبات متنوعة، وهلم احلق يف اختيار العمل الذي يقومون به عىل نفس القدر الذي يمتلك فيه اآلخرون 
هذا احلق. تعتمد هذه اخليارات عىل السياق الذي يعيش فيه ذوو اإلعاقة وإىل حٍد ما أيضًا عىل درجة ونوع اإلعاقة. 
ختتلف الفرص بشكٍل كبري اعتامدًا عىل إذا ما كان الشخص يعيش يف منطقة ريفية، أو قرية، أو بلدة أو مدينة، وإذا ما 

كان االقتصاد غري الرسمي هو املسيطر أكثر من االقتصاد الرسمي.

االقتصاد الرسمي واالقتصاد غري الرسمي

توظيف   يتم  حيث  واخلاصة،  العامة  القطاعات  يف  العمل  يشمل  الذي  الرسمي  االقتصاد  تنظيم  احلكومات  تتوىل 
العاملني بعقود مع رواتب ويتلقون بعض الفوائد مثل نظم املعاشات التقاعدية والضامن الصحي. أما االقتصاد غري 
الرسمي فهو القطاع غري املنظم يف اقتصاد الدولة. ويشمل الزراعة عىل نطاق ضيق والباعة اجلائلني والرشكات املنزلية 

والرشكات الصغرية التي توظف القليل من العاملني والعديد من األنشطة املامثلة.

يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض، يوظف االقتصاد غري الرسمي غالبية القّوة العاملة ويقّدم املزيد من فرص 
ينطبق عىل  للتمييز عمومًا ال  املناهض  الترشيع  الرسمي. لكن  االقتصاد  أكثر من  اإلعاقة  العمل لألشخاص ذوي 
االقتصاد غري الرسمي. هلذا السبب، فإن احلصول عىل عمل يف االقتصاد غري الرسمي ليس حقًا  تلقائيًا، لكنه يتطلب 
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جهودًا مشرتكة يبذهلا األشخاص ذوو اإلعاقة وأولئك الذين يعملون معهم مستخدمني االسرتاتيجيات املذكورة يف 
هذا املكّون.

الريف واحلرض

ترتاوح املستوطنات البرشية ما بني مدن كبرية وقرى صغرية نائية، وبينهام قرى كبرية وقرى قريبة من البلدات وبلدات 
صغرية وبلدات فقرية عشوائية تعد جزءًا من جمتمع املدينة و»مناطق شبه حرضية« ) مناطق مأهولة قريبة من البلدات 
أو املدن الكبرية وليست بالرضورة جزءًا منها(. يف هذا املكّون، كلمة »احلرضي« تعني كل ما له عالقة بالبلدات أو 
املدن ومناطقها شبه احلرضية، وكلمة »ريفي« تعني ما له عالقة بالقرى، الصغرية عادة واملعتمدة بشكٍل أسايس عىل 

األنشطة الزراعية.

إن فرص كسب الدخل ختتلف اختالفًا كبريًا ما بني املناطق الريفية واحلرضية. يف املناطق احلرضية، يوجد مدى واسع 
النطاق من أنواع العاملة، يف كل من االقتصادات الرسمية وغري الرسمية. أما يف املناطق الريفية  حيث يعتمد االقتصاد 

عىل الزراعة صغرية النطاق، فتوجد خيارات أقل للعاملة.

تكلفة االقصاء

إن اقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من العمل يفرض عبئًا ماليًا عىل األرسة واملجتمع واألفراد أو املنظامت األخرى 
التي تقدم الدعم والرعاية، بام فيها التكاليف الكبرية التي تتكّبدها أنظمة الرعاية االجتامعية والضامن االجتامعي. إن 
االقصاء من العمل يمثل فقدان كم كبري من القدرة االنتاجية والدخل، ولذا فإن االستثامر الذي ينصب يف مواجهة 

االقصاء هو أمر مطلوب.

التعّلم مدى احلياة

ال جيب أن يقترص التعليم واكتساب املهارات عىل مرحلة الطفولة فقط. كام أن التعليم املستمر واالرتقاء بمستوى 
املهارات لدى كل من األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة هو أمر رضوري من أجل خلق فرص لكسب العيش واملحافظة 
عليها وتنميتها. فاحلاجة قائمة للتعليم من أجل احلياة والتعليم طوال احلياة، وهو املفهوم الذي يشار إليه اآلن بالتعّلم 

مدى احلياة.

ذوي  لألشخاص  بالنسبة  هو  خمتلفة  سياقات  يف  الرسمي  وغري  الرسمي  التعلم  فرص  وخاصة  احلياة  مدى  التعلم 
التدريب  دورات  إىل  النظر  ويتعنّي  الرسمية.  التدريب  دورات  أمهية  بنفس  العيش،  كسب  حياولون  الذين  اإلعاقة 
عىل  هذا  وينطبق  منفصل.  وبشكٍل  واحدة،  ملّرة  حتدث  كمناسبات  وليس  احلياة  مدى  التعلم  عملية  يف  كإسهامات 
املجتمعات التي تقع يف خمتلف مستويات التنمية. ويف جمتمعات األحياء الفقرية جدًا، الريفية واحلرضية، يصبح حمو 
التفكر يف  وكيفية  بل  فقط،  والكتابة  القراءة  ليس  الناس  لتعليم  استخدامها  يمكن  للتنمية  أداة حيوية  البالغني  أمية 
أوضاعهم وأحواهلم وحتليلها. ويف مجيع املجتمعات، يمكن لعملية تشكيل املجموعات أن تلعب دورًا هامًا جدًا يف 

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة من خلق ثقافة التعلم املستمر ) انظر مكون التعليم(.
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الرتكيز عىل األرسة واملجتمع ككل

اإلعاقة ليست قضية فردية فحسب، ولكنها تؤثر يف كامل األرسة واملجتمع عىل حٍد سواء. وعادة ما تتمكن األرس 
التي تعيش يف املجتمعات الفقرية من البقاء من خالل عدة مصادر للدخل. يمكن للفرد ذي اإلعاقة يف األرسة أن 
أن تضع يف حسباهنا  العيش  تدعم كسب  التي  األنشطة  معيشتها، ولذلك جيب عىل  يساهم يف حياة األرسة وسبل 

األرسة ككل.

التطلعات ونامذج القدوة

جيد بعض األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم عالقني يف حلقة غري صحية من التوقعات املنخفضة واالنجازات القليلة. 
ويف كثري من األحيان يسعون إىل عمل ومهن تكون دون إمكانياهتم أو يتم توجيههم إليها. وذلك لسبب بسيط، هو 
وجود توقعات حمدودة ملا يمكنهم أن يقوموا به. ولكن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حتّرروا من هذه التوقعات 
املحدودة ونجحوا يف حتقيق إمكانياهتم، موجودون يف العديد من املجتمعات ويمكن اختاذهم كنامذج قدوة لتمكني 

أشخاص ذوي إعاقة آخرين من االرتقاء بتطلعاهتم.

العنارص الرئيسية يف هذا املكون

تنمية املهارات

إن املهارات أساسية من أجل القيام بالعمل. وهناك أربعة أنواع رئيسية  للمهارات: مهارات أساسية، ومهارات تقنية 
ومهنية، ومهارات إدارة األعامل، ومهارات حياتية أساسية. يمكن للفرد اكتساب هذه املهارات من خالل األنشطة 
املنزلية التقليدية والتعليم، ويف مراكز التدريب املهني العامة، وكمتمرن مع أفراد من املجتمع. إن مزجيًا من كل األنواع 
األربعة للمهارات يضمن للفرد نجاحًا أكب يف إجياد عمل الئق وكسب الدخل. ويتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي 

استكشاف وتعزيز الفرص أمام األشخاص ذوي اإلعاقة لتعّلم أنواع املهارات األربعة كلها.

العمل احلر

يوفر العمل احلر فرصة رئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض لكسب العيش. تتضمن 
أنشطة األعامل احلرة اإلنتاج، أو تقديم خدمة، أو التجارة؛ قد تكون هذه األنشطة فردية أو مجاعية، بدوام جزئي أو 
دوام كامل؛ ونجدها يف املناطق الريفية واحلرضية معًا، ويف كل من االقتصاد الرسمي وغري الرسمي. ويوفر العمل احلر 

الدخل لعدد كبري من النساء والرجال من ذوي اإلعاقة ويمنحهم فرصة للمسامهة اقتصاديًا يف أرسهم وجمتمعاهتم.

وهناك دور أسايس يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تلعبه يف مساعدة ذوي اإلعاقة ليعملوا عماًل حرًا حلساهبم 
اخلاص عب بدء أو توسيع أنشطتهم وأعامهلم  الصغرية اخلاصة املدرة للدخل.
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العمل املدفوع األجر

العمل املدفوع األجر يعني أي عمل مقابل راتب أو أجر بموجب عقد ) مكتوب أو غري مكتوب( يؤدى حلساب 
شخص آخر أو منظمة أو مؤسسة. ويكون عىل األغلب يف االقتصاد رسمي، لكن قد يوجد أيضًا يف االقتصاد غري 

الرسمي.

يواجه ذوو اإلعاقة العديد من العوائق أمام إجياد وظيفة مأجورة الئقة. لكن هنالك تطورات مشجعة يف العديد من 
األعامل التي كانت سباقة يف توظيف ذوي اإلعاقة. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد يف تذليل أو تقليل 

العوائق أمام االلتحاق بعمل مدفوع األجر.

اخلدمات املالية

املالية كاألشخاص غري ذوي اإلعاقة، وذلك من  لدى األشخاص من ذوي اإلعاقة نفس االحتياجات للخدمات 
أجل تأسيس أعامهلم أو تطويرها ويف إدارة حياهتم بشكٍل عام. وتشري القروض البالغة الصغر حتديدًا إىل حاجات 
العمالء للقروض واالئتامن، يف حني أن التمويل البالغ الصغر يغطي طائفة أوسع من اخلدمات املالية، مثاًل املدخرات 

والتأمني والقروض العقارية والتحويالت املالية.

وتتوفر برامج التمويل البالغ الصغر من التعاونيات ومصارف القرية واملدخرات ومجعيات االئتامن ومجاعات املساعدة 
الذاتية والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل البالغ الصغر.  إن ما هو مهم عىل مستوى املجتمع هو مجاعة املساعدة 
الذاتية املعروفة بجمعية اإلقراض والتوفري الدوار )ROSCA( ) بعض البلدان متلك اساًم خمتلفًا هلذه النشاط لكن 
املقاربة متشاهبة(، حيث تدفع جمموعة من األشخاص كميات صغرية من النقود يف »وعاء« مشرتك كل أسبوع أو شهر 
عىل أساس تطوعي ومن ثم يوزع املبلغ املقطوع كقرض أو منحة لعضو واحد يف كل مرة. وتعزز هذه اجلامعات مبدأ 

اإلدخار، وحتسن الثقة بالنفس واحرتام الذات ومتكن أعضاءها بشكٍل ملحوظ.

احلامية االجتامعية

يراد من تدابري احلامية االجتامعية أن توفر شبكة آمنة حلامية الناس ضد الفقر املدقع وخسارة أو نقص الدخل بسبب 
املرض أو اإلعاقة أو اهلرم. يملك ذوو اإلعاقة حقًا متساويًا يف تدابري احلامية االجتامعية املتاحة للمواطنني عمومًا. 
وألهنم من الفقراء والفئات األكثر هتميشًا، ينبغي شمل ذوي اإلعاقة بشكل فعيل يف مجيع برامج املساعدة االجتامعية.

غري  والتدابري  الكبرية  واملنظامت  احلكومة  قبل  من  املتخذة  الرسمية  اإلجراءات  االجتامعية،  احلامية  تدابري  تتضّمن 
الرسمية عىل مستوى املجتمع. وتتضّمن التدابري الرسمية، مشاريع احلد من الفقر التي تستهدف املجموعات اهلشة 
عب تدابري عامة وأخرى خاصة مثل إعانات اإلعاقة. أما التدابري غري الرسمية عىل مستوى املجتمع فتتم من خالل 

املنظامت املجتمعية ومجاعات املساعدة الذاتية.
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فلسطنياإلطار 4

التحول الكبري يف حياة عامد
عامد من بلدة يّطا، باخلليل، يف فلسطني ولديه شلل نصفي منذ كان عمره 13 عامًا، بسبب إصابة يف العمود 

الفقري. ومل يتمكن من متابعة التعليم العايل أو حتقيق أحالمه كبقية زمالئه يف الدراسة وأصدقائه بسبب العوائق 
االجتامعية والبيئية وفقر أرسته.

اتصل برنامج التأهيل املجتمعي بعامد عند إجراء  مسح جمتمعي يف يّطا عام 1994. ويف ذلك الوقت كانت 
ظروفه املعيشية رهيبة، فلم يكن منزل األرسة مهيئًا وفقًا الحتياجاته، مما قيد من إمكانية اندماجه يف أنشطة 

األرسة واملجتمع  عىل حٍد سواء. ومل تكن لديه الكثري من الفرص للتنقل يف البلدة وبناء عالقات والتواصل مع 
اآلخرين من أجل احلصول عىل فرص للتدريب والعمل من شأهنا أن تساعده يف كسب العيش ومتّكنه من أن 

يصبح مستقاًل.

قام برنامج التأهيل املجتمعي بالرتتيبات الالزمة إلحضار كريس متحرك وعمل التغيريات الرضورية داخل 
املنزل، خاصة يف املرحاض، وربط منزله بالطريق الرئيسية بمساعدة املجلس البلدي ومنظامت املجتمع املحيل. 

وبعد ذلك، بدأت احلياة بالتغري بالنسبة لعامد. فاكتسب العديد من املهارات من اخلياطة إىل اتقان استخدام 
الكمبيوتر، وأصبح رئيسًا لالحتاد العام للفلسطينيني من ذوي اإلعاقة يف بلدته ثم منسق مرشوع تأهيل اإلعاقة يف 

بلدة يّطا يف هناية املطاف.

وحسب ما يقوله عامد، »قبل معرفتي ببنامج التأهيل املجتمعي، كنت مكسورًا ومنعزالً وافتقر إىل الثقة بالنفس. 
ولكن اليوم، عىل الرغم من مجيع الصعوبات والعوائق، أعيش حياة طبيعية وحتى أنني أصبحت نموذجًا يقتدي 

به مجيع أقراين من ذوي اإلعاقة. مل تقلل إعاقتي من إراديت ولكن جعلتني أكثر إرصارًا«.

اليوم )2010(، يبلغ عامد من العمر 39 عامًا وهو أعزب يعيش مع والدته وأخيه وأختيه يف ظروف اجتامعية 
اقتصادية صعبة، لكن لدخله تأثريًا أكيدًا عىل 
رفاه األرسة كلها وهو يعزو نجاحه إىل ثالثة 

أسباب رئيسية:

• خالل 	 من  والتمكني  بالنفس  الثقة  بناء 
أنشطة اإلدماج االجتامعي؛

• الكتساب 	 عليه  حصل  الذي  الدعم 
العيش، من أجل  للعمل وكسب  مهارات 

حتسني اقتصاد األرسة ومستواها املعييش؛
• احلصول عىل األدوات املعينة وتدابري هتيئة 	

البيئة التي جعلت حياته أسهل.
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تنمية املهارات

املقدمة
احلرمان.  من  متعددة  بأشكال  يبدؤون  لكنهم  العيش،  كسب  بأنشطة  للمشاركة  املهارات  إىل  اإلعاقة  ذوو  حيتاج 
فقد تفرتض أرسهم وجمتمعاهتم أهنم غري قادرين عىل املشاركة يف مثل تلك األنشطة. وعادة ما ال تتاح هلم الفرص 
الكافية للحصول عىل التعليم األسايس، مما جيعلهم غري مؤهلني لالنضامم لدورات التدريب عىل املهارات. وغالبًا 
التوقعات  سقف  وانخفاض  الثقة  تدين  عىل  عالوة  املهارات،  يف  نقص  احلرمان  من  األشكال  هذه  عن  ينتج   ما 

وقلة اإلنجاز.

التعليم  خالل  من  تكتسب  التي  األساسية  املهارات  تشمل  وهي  املهارات،  أنواع  خمتلف  الناجح  العمل  ويتطلب 
واحلياة العائلية، واملهارات التقنية واملهنية والتي متكن الفرد من أداء نشاط أو مهمة معينة، واملهارات اخلاصة بمجال 
األعامل وهي مطلوبة  للنجاح يف العمل احلر، ومهارات حياتية أساسية بام فيها املواقف واملعرفة والسامت الشخصية.

اهلدف
أن يمتلك ذوو اإلعاقة  املعرفة واملواقف واملهارات التي حيتاجوهنا للعمل.

دور التأهيل املجتمعي
إن دور التأهيل املجتمعي هو متكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل فرص للعمل، من خالل السعي الدائم إىل تعزيز 

وتيسري اكتساب املعرفة واملهارات واملواقف ذات الصلة.

النتائج املرجوة
حصول الشباب والبالغني ذوي اإلعاقة عىل فرص التدريب واكتساهبم مهارات مناسبة للسوق وعثورهم عىل 	•

العمل الالئق )العمل مقابل أجر أو العمل احلر( وكسبهم للدخل.
حصول الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة عىل فرص متكافئة لتنمية املهارات مع الفتيان والرجال.	•
إمكانية 	• تضمن  وممارسات  لسياسات  العامة  املهارات  عىل  والتدريب  املهني  التدريب  خدمات  مقدمي  امتالك 

وصول ذوي اإلعاقة إىل فرص التدريب التي يقدموهنا.
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل خدمات الدعم ــ التوجيه  املهني وخدمات التوظيف واألدوات املساعدة 	•

واملعدات املكيفة.
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الفرص لتنمية املهارات املتطورة املطلوبة للتقدم يف عملهم.	•
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تعليم املهارات احلياتية الرئيسية يف مؤسسة »بعثة اجلذام«
تقوم مراكز التدريب املهني التي تديرها بعثة اجلذام يف اهلند للشباب الذين لدهيم جذام، بتدريس طائفة متنوعة 

وواسعة من املهارات التقنية مثل ميكانيكا املحركات واخلياطة واللحام واإللكرتونيات وإصالح أجهزة 
املذياع  والتلفاز والكتابة باالختزال وتربية دود القز وطباعة األوفست واحلوسبة. ويتخرج الطالب الذين 

يتعلمون هذه املهارات وهم يملكون مؤهالت تعرتف هبا احلكومة. لكن هذه املراكز تؤكد أيضًا وبشدة عىل 
تعليم أنواع أخرى من املهارات، خاصة إدارة األعامل واملهارات احلياتية األساسية.

يغطي منهاج املهارات احلياتية األساسية ثالثة جماالت: تنمية املهارات الشخصية، وتنمية آليات التكيف، 
وتنمية اجلدارة الالزمة للعمل.

تتضمن املهارات الشخصية احرتام الذات وتطوير الشخصية والتفكري اإلجيايب والتحفيز ووضع األهداف 
وحل املشاكل وصنع القرار وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط. وتتضمن آليات التكيف كيفية التعامل مع: 

اجلنسانية واخلجل والوحدة واالكتئاب واخلوف والغضب وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وإدمان 
الكحول والفشل والنقد والرصاع والتغيري. وتتضمن اجلدارة الالزمة للعمل، القيادة والعمل اجلامعي 

والتوجيه املهني وبيئة العمل.

ويتم تعليم املهارات احلياتية األساسية عب ثالث طرق: )أ( من خالل جدول زمني وأنشطة تؤكد عىل االستيقاظ 
مبكرًا، والنظافة الشخصية والبيئية، والدقة باملواعيد، واملسؤولية، والقيادة، واالهتامم باآلخرين؛ )ب( من خالل 

أمثلة من موظفي املركز؛ )ج( من خالل صفوف الدراسة األسبوعية.

وتتمتع تلك املراكز بمعدل لتوظيف خّرجييها يفوق 95 %. وهناك ثالثة أسباب رئيسية هلذا النجاح. أوالً، 
يبحث أصحاب األعامل عن مرشحني يملكون شعورًا قويًا باملسئولية وهذا ما تم غرسه خالل التدريب عىل 

املهارات احلياتية اجلوهرية؛ ويعلم أصحاب العمل املحليون أن خرجيي مراكز بعثة اجلذام يملكون معايري 
شخصية عالية. ثانيًا، متلك بعثة اجلذام مسئويل توظيف نشيطني جدًا ولدهيم عالقات ممتازة مع الرشكات 

املحلية. ثالثًا، متلك 
مراكز بعثة اجلذام 

رابطة قوية للخرجيني 
تبقي اخلرجيني عىل 

اتصال ببعضهم 
وبمراكزهم، وتساعد 

اخلرجيني اجلدد يف إجياد 
الوظائف وتساعد أولئك 
الذين يعملون للمحافظة 

عىل وظائفهم.

اهلنداإلطار 5
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املفاهيم الرئيسية

أنواع املهارات

املثال حمو  التعليم  األسايس واحلياة األرسية. وتشمل، عىل سبيل  املكتسبة من خالل  تلك  األساسية هي  املهارات 
األمية، وتعلم احلساب، والقدرة عىل التعلم، والتفكري وحل املشاكل. وهناك حاجة هلذه املهارات للعمل يف كل مكان 

ويف مجيع السياقات والثقافات، يف كل من االقتصادات الرسمية واالقتصادات غري الرسمية.

املهارات التقنية واملهنية والفنية هي تلك التي هتيئ الفرد للقيام بمهمة معينة - كيفية إنتاج أو إصالح يشء، أو تقديم 
نوع ما من اخلدمة؛ مثل النجارة واخلياطة واحلياكة وصنع األدوات املعدنية وأعامل اخلراطة وصنع السالل والسمكرة 
وصنع األحذية. واملهارات التقنية األكثر تعقيدًا مثل اهلندسة والطب والعالج الطبيعي وتقنية احلاسوب، يشار إليها 
عادًة باملهارات الفنية. عمومًا، كلام كانت التقنيات أكثر تعقيدًا، فإهنا تتطلب مستوى أعىل من التعليم وتدريبًا رسميًا 

أكثر، وغالبًا ما يتواجد يف املعاهد التقنية وحيصل بموجبه األفراد عىل شهادات رسمية بالكفاءة.

املهارات اخلاصة بمجال األعامل )تدعى أيضًا مهارات تنظيم املشاريع( هي تلك املطلوبة للنجاح يف إدارة نشاط ما 
قي جمال األعامل. تشمل إدارة املال واألفراد، باإلضافة إىل التخطيط واملهارات التنظيمية. وتتضمن أيضًا القدرة عىل 
تقدير املخاطر، وحتليل السوق ومجع املعلومات، وإعداد خطة للعمل، وحتديد اهلدف، وحل املشاكل. تتطلب هذه 

املهارات عادة أساسًا من املعرفة باحلساب والقراءة والكتابة.

إن الدورات التدريبية التي تدرس حرفًا من املحتمل أن تؤدي إىل العمل احلر، مثل النجارة وإصالح أجهزة املذياع 
وميكانيكا املحركات ذات العجلتني واحلياكة؛ وتلتزم بتعليم املهارات اخلاصة بمجال األعامل إىل جانب املهارات 

التقنية.

املهارات احلياتية األساسية تتكون من املواقف واملعارف والسامت الشخصية الرضورية للعمل يف هذا العامل. وتشمل: 
كيفية التفاهم مع الزبائن، وكيفية تقديم الفرد لنفسه، وتعلم كيفية التعلم، واالستامع والتواصل الفاعلني، والتفكري 
اخلالق، وحل املشاكل، وإدارة الشخصية واالنضباط، ومهارات التفاعل مع اآلخرين واملهارات االجتامعية، والقدرة 

عىل بناء شبكات التواصل مع اآلخرين والعمل يف فريق، وأخالقيات العمل.

إن املهارات احلياتية األساسية مطلوبة من اجلميع، سواء كانوا ذوي إعاقة أم ال، للنجاح يف احلياة والعمل معًا، غري أهنا 
تشكل أمهية خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ألهنا تساهم يف اكتساب الثقة بالنفس وتنمية احرتام الذات والتفاهم مع 

األشخاص اآلخرين وتغيري التصورات التي يتبناها املرء عن نفسه وعن اآلخرين.

جيري تعلم املهارات احلياتية األساسية وتشكيلها من خالل التفاعل ضمن األرسة واملجتمع ويتم تقويتها بالتعليم  
)سواء الرسمي أو غري الرسمي(، والتدريب املهني، وبرامج تنمية  الشباب، واملجتمع، ويف العمل.

احلياة  بنجاح مع  للتعامل  املهارات  الصلة وتعلم  املعرفة ذات  إجيابية واكتساب  تبني مواقف  الثقة من خالل  وتأيت 
السلوكيات واملعرفة واملهارات احلياتية،  إنامء  التقنية فقط وجتاهل  املهارات  برنامج تدريبي عىل  والعمل. وإذا ركز 

فمن غري املحتمل أن حيالفه النجاح يف متكني متدربيه من إجياد فرص عمل وتشغيل مستدامني. 



ن كسب العيش     14 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 4: مكوِّ

اخليار الفردي والفرص املتكافئة

يتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي، عند حتديد فرص تنمية املهارات، أن تضع يف اعتبارها أن كل فرد يملك  اهتامماته 
ال  الذي  للتدريب  متكافئة  فرصًا  ُيعطوا  أن  جيب  والرجال  والنساء  والفتيان،  فالفتيات  وقدراته؛  ومواهبه  اخلاصة 
حتده األدوار التقليدية املرتبطة بالنوع االجتامعي وممارسات الفصل بني اجلنسني. وقد حتتاج النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة إىل دعم إضايف لالستفادة من الفرص التدريبية. وجيب أن يتاح لألفراد احلد األقىص من اخليارات التي جيب 

بدورها أن ال تعتمد عىل أفكار مسبقة عن قدرة شخص ما عىل الفعل.

طرق اكتساب املهارات

واملهارات 	• املعارف  وينموا  يتعلموا  أن  خالهلا  من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  يمكن  التي  الطرق  من  عدد  يوجد 
واملواقف الرضورية لكسب معيشتهم. وهي تشمل:

اجلهد الذايت؛	•
اكتساب املهارات يف املنزل ضمن األرسة؛	•
التعليم األسايس؛	•
التدريب املهني يف املدارس؛	•
التدريب املجتمعي، بام فيه التلمذة الرسمية وغري الرسمية عىل يد أفراد يف املجتمع؛	•
التدريب يف مراكز التدريب املهني العامة أو مراكز التأهيل املهني؛	•
التدريب  أو التمّرن أثناء العمل؛	•
دورات التدريب يف الكلية واجلامعة؛	•
املشاركة يف برامج تنمية املشاريع الصغرية التي تشمل التدرب عىل املهارات األساسية اخلاصة بمجال األعامل، 	•

وخدمات تنمية األعامل، والتوجيه العميل؛
التدريب من قبل أصحاب العمل.	•

إن اختيار أكثر  الطرق مالءمة لتنمية املهارات يعتمد عىل االهتاممات والقدرات وموارد الفرد، باإلضافة إىل الفرص 
والدعم املتاح يف جمتمع الشخص ذي اإلعاقة.
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الصنياإلطار 6
إرادة وقدما زو القوية

ولد زو ألرسة عادية مهاجرة ريفية من مدينة يي تشانغ يف  مقاطعة هويب يف  الصني يف عام 1951. و ال يستطيع 
زو أن حيرك ذراعيه بسبب التشوه الشديد ويتعني عليه االعتامد عىل قدميه يف مجيع مهارات العيش اليومية. ومل يكن 
لديه فرصة للتعلم يف املدرسة . وقد تعلم مهارات خمتلفة لكن دخله مل يكن كافيًا ليعينه عىل املعيشة. ثم بدأ بتعلم 
إصالح الساعات، األمر الذي تطلب منه أن يتدرب وينمي إتقان فعل األشياء بقدميه - فقد درب أصابع قدميه 
عىل العمل كأصابع اليدين من خالل جذب النمل بواسطة السكر ومن ثم التقاط النمل بأصابع قدميه. وبعد عدة 

سنوات من اجلهد الشاق، أصبح جييد إصالح الساعات وفتح حماًل إلصالح الساعات.

و هكذا فإن زو يكسب رزقه اآلن ويعول أرسته من خالل إصالح الساعات. وخترجت ابنته من اجلامعة وأصبحت 
ممرضة. وزو متحمس بشأن تقديم اخلدمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأطلق خط هاتف ساخن لتقديم 

اخلدمات النفسية واالستشارات  هلؤالء األشخاص عىل نفقته اخلاصة.

ويمثل زو حاليًا نموذجًا يقتدى به للعديد من ذوي اإلعاقة يف مقاطعته، ويقول: »أنا ال أخاف من الفقر واإلعاقة. 
لقد نجحت بجهدي وذكائي وبقرار مني. فاإلعاقة ليست أمرًا فظيعًا؛ بل إن تراجع العقل هو األفظع. أنا دائاًم 
قوي يف أي وقت وأؤمن بأين قادر عىل التغلب عىل أي صعوبة.« ويقول أيضًا رغم أن املهنيني يلعبون دورًا هامًا، 
ويف بعض األحيان حاساًم، يف سياق التأهيل، لكن اإلنجاز النهائي يعتمد بقوة عىل عقلية الشخص ذي اإلعاقة 

ورغبته يف كرس األغالل.

األنشطة املقرتحة

تشجيع التدريب املنزيل

يتعلم العديد من الشباب ما يسمى باملهارات املهنية التقليدية واملهارات احلياتية من خالل األنشطة املنزلية، حيث يتم 
نقل املعرفة واملهارات واملواقف من الوالدين واألخوة وغريهم من أفراد األرسة. و»التعلم عب املامرسة« يف املنزل هو 

أمر أسايس يف إعداد الشخص ليتعلم املزيد من املهارات لكسب العيش.

من  اقصاؤهم  يتم  ما  غالبًا  واملتعددة  الشديدة  اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  اإلعاقة  ذوي  والشباب  األطفال  لكن 
أو  الطفل  يستطيع  ما  حول  األرسة  وأفراد  الوالدين  قبل  من  املسبقة  اآلراء  بسبب  هذه  املامرسة  عب  التعلم  عملية 
الشاب فعله أو ما ال يستطيع فعله. وقد يكون الوالدان مدفوعني من خالل رغبتهم يف محاية طفلهم ذي اإلعاقة من 
األذى، أو أهنم يعتقدون أن طفلهم غري قادر عىل التعلم أو املسامهة يف األرسة، أو أهنم ببساطة يقومون بتثبيط عزيمة 
طفلهم أو هيملونه أو يتجاهلونه. ونتيجة لذلك فإن الطفل املعاق يصبح غري قادر عىل تعلم مهارات مفيدة ويمنع من 
 املسامهة يف األرسة أو مرشوع األرسة. هذا االقصاء حيد من ثقة الشخص بنفسه ويؤثر بالتايل عىل مشاركته الفعالة 

يف األرسة واملجتمع.
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التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا هامًا يف مساعدة الوالدين يف فهم إمكانيات الفرد ذي اإلعاقة يف  ويمكن لبامج 
األرسة لتعلم املهارات بحيث يمكنه املسامهة يف األرسة بطريقة منتجة.

األنشطة املمكنة:

حتديد طرق يمكن للشخص ذي اإلعاقة عبها أن يشارك يف كسب العيش أو تقديم العون يف بعض املهام  حول 	•
املنزل؛

تشجيع أفراد األرسة عىل تعليم ونقل املهارات التي ستكون مفيدة ألنشطة األرسة اإلنتاجية ومتثل إضافة هلا وتتيح 	•
اإلدماج فيها؛

متابعة مستوى مشاركة الفرد ذي اإلعاقة يف األنشطة املنزلية وأنشطة كسب العيش.	•

اإلطار 7

 أم وابنها حيّوالن أحالمهام إىل واقع
يف إقليم بيكول يف الفلبني، قابل عامل يف التأهيل املجتمعي من مؤسسة سمعان القريواين لتأهيل األطفال والتنمية 

أرملة مع ابنها املراهق الكفيف. وكانت األرملة تعمل بحياكة النسيج ومتلك نولني، أحدها كان ملكًا لزوجها 
الذي تويف. مل يدخل ابنها املدرسة أبدًا ومل يكن يعرف احلياكة. وشجع العامل يف التأهيل املجتمعي األم عىل تعليم 

ابنها كيفية احلياكة. ورسعان ما أصبحت األم وابنها ينتجان املالبس للبيع، ويستفيدان بشكٍل كامل من النولني 
اللذين امتلكتهام األرسة.

الفلبني

التمكني من احلصول عىل فرص التعليم األسايس

إن التعليم األسايس عامل رئييس للنجاح يف مجيع أنامط العمل: 
إنه يقدم األساس لتنمية أو حتسني املهارات التقنية واكتساب 
املهارات احلياتية. ومن أجل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة 
عىل  جيب  العيش،  يف  واالنخراط  فعال  نحو   عىل  لالستعداد 
برامج التأهيل املجتمعي أن تعزز احلصول عىل فرص التعليم 
النظامي وغري النظامي كأولوية رئيسية )انظر مكّون التعليم(. 
االنتقال  تسهل  أن  أيضًا  املجتمعي  التأهيل  لبامج  ويمكن 
التلمذة  لفرص  الرتتيب  خالل  من  العمل  إىل  املدرسة  من 

والتدريب أثناء العمل.
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تيسري املشاركة يف التدريب املهني
 

تقدم املدارس الثانوية يف بعض األحيان دورات للتعليم املهني باإلضافة  إىل توفري التقويم املهني والتوجيه واملشورة 
الوظيفية. وجيب أن حيصل الطلبة ذوو اإلعاقة عىل الفرصة للتسجيل يف مثل هذه الدورات املهنية وأن يستفيدوا من 
خدمات التوجيه الوظيفي. وجيب أيضًا أن تتاح هلم الفرصة لالستفادة من البامج التي تساعد الشباب يف مرحلة 
االنتقال من املدرسة إىل العمل. وينبغي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تتبنّي مدى وجود هذه الفرص يف املدارس 

الثانوية املحلية وتيرّس مشاركة الطلبة والشباب ذوي اإلعاقة فيها )انظر مكّون التعليم: التعليم الثانوي والعايل(.

األنشطة املمكنة:

حتديد العوائق التي تعرقل مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني يف املدرسة الثانوية وبرامج االنتقال إىل 	•
العمل، والتغلب عليها؛

تقديم الدعم للطلبة ذوي اإلعاقة لتيسري مشاركتهم  يف البامج التدريبية والتعليمية؛	•
تقديم برامج تدريبية لرفع الوعي حول قضايا االعاقة للمدربني العاملني يف الدورات التدريبية، وتدريبهم عىل 	•

كيفية إدخال الرتتيبات والتعديالت املطلوبة ملالءمة املتدربني الذين يمتلكون أنامطًا خمتلفة من اإلعاقات.

تشجيع التدريب يف املجتمع 

من املهم التعّرف عىل فرص تنمية املهارات يف املجتمع املحيل أوالً. يوجد احتامالن ممكنان لذلك: إما من خالل مراكز 
التدريب العامة، أو باالستعانة باألشخاص املحليني املشتغلني يف نشاط انتاجي أو خدمي والذين بوسعهم السامح 

لذوي اإلعاقة بالتدرب عىل يدهيم وتعّلم مهاراهتم.

لرتتيب تقديم التدريب من قبل شخص حميل يعمل أصاًل يف انتاج سلع أو خدمات مطلوبة، ينبغي عىل برامج التأهيل 
املجتمعي أوالً أن حتّدد األشخاص ذوي اإلعاقة املهتمني بتعلم املهارة، ومن ثّم: 

تناقش مع الشخص ذي اإلعاقة وعائلته اهتامماهتم، فيام إذا كانوا يملكون مهارات حالية وما هية الدعم العائيل 	•
املتوفر أصاًل؛

توفر معلومات حول الوظائف والتدريب الوظيفي؛	•
حتدد أشخاصًا حمليني يشتغلون أصاًل يف تلك املهنة املرغوبة أو يقّدمون التدريب عىل هذه املهنة، وتشجعهم عىل 	•

تدريب تلميذ ذي إعاقة؛
تقرتح منتجات أو خدمات يمكن انتاجها أو تقديمها لتلبية الطلب املحيل؛	•
حتدد وجتد حلوالً للعقبات املحتملة أمام الفرد لكي يصبح تلميذًا متدربًا، بام يف ذلك التكلفة، وإمكانية  الوصول، 	•

والتنقل، والدعم املطلوب ) وسائل النقل، مرتجم لغة اإلشارة، األدوات املعينة(؛
عند االقتضاء، توفر الدعم املايل واملادي للمدرب الرئييس وأي دعم رضوري للمتدرب؛	•
التغلب عىل أي مشاكل قد 	• التعليم والتدريب وتساعد يف   الرئييس واملتدربني لضامن سري  تقوم بمتابعة املدرب 

تظهر؛
عند إمتام التدريب بنجاح، تّتخذ هذه البامج الرتتيبات الالزمة لتقديم املساعدة للمتدرب لكي يبدأ هو نشاطه 	•

اخلاص.
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املساعدة يف تنمية املهارات اخلاصة بمجال األعامل

قد يكون العمل احلر يف قطاع األعامل الصغرية ضمن االقتصاد غري الرسمي خيارًا جمديًا مدّرًا للدخل بالنسبة للعديد 
من األشخاص ذوي اإلعاقة. إذا ما اختار الفرد أن يسلك هذا الطريق، فمن الرضوري أن خيضع للتدريب املالئم 

لتزويده باملهارات اخلاصة بمجال األعامل.

توجد برامج تدريبية يف جمال تطوير الرشكات الصغرية يف أغلب الدول، وغالبًا ما تكون مرتبطة بمشاريع التمويل 
املتوفرة حمليًا ورفع مستوى  التدريب  العمل عىل حتديد دورات  املجتمعي  التأهيل  برامج  يتعنّي عىل  الصغر.  البالغ 
وعي أولئك الذين يديروهنا، بشأن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أن يصبحوا أصحاب مشاريع. وبالتعاون مع 
مديري ومدريب البامج، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي تطوير طرق يتمكن معها األفراد ذوو اإلعاقات املختلفة 
من املشاركة. كام أن بوسع برامج التأهيل املجتمعي أن تساعد يف التغلب عىل أي عقبات أمام مشاركة األفراد ذوي 

اإلعاقة من خالل تقديم أسباب الدعم )وسائل  النقل، الرتمجة إىل لغة اإلشارة، املواد الالزمة( عند الرضورة. 

تيسري احلصول عىل التدريب يف املؤسسات العامة 

إن تنمية مهارات ذوي اإلعاقة يكون أكثر فعالية عندما 
جيري يف بيئة جامعة ــ أي التدرب مع أقراهنم من غري 
ذوي اإلعاقة. فالتدريب يف مؤسسات التدريب املهني 
العامة يقّدم عادة خيارات أكب من فرص التدريب عىل 
املهارات، واالطالع عىل التقنيات واملعدات األحدث، 
التدريب  إمتام  عند  رسمية  شهادة  عىل  واحلصول 
عمل.  عىل  العثور  يف  واملساعدة  الوظيفي،  والتوجيه 
وتوجد مراكز التدريب املهني الرسمية عادة يف البلدات 

اإلطار 8

 البحث عن مهنة
استحدث جملس مالوي لشؤون ذوي اإلعاقة نظامًا للتدريب عىل املهارات املهنية يف برناجمه للتأهيل املجتمعي. 

دت اهتامماهتم املهنية  تّم التعّرف عىل الشباب والبالغني ذوي اإلعاقة يف املجتمعات الريفية املستهدفة، وُحدِّ
وجرى االتصال باملدربني الرئيسيني املوجودين يف املجتمع وتشجيعهم الحتضان تلميذ واحد أو بضعة تالميذ 

من ذوي اإلعاقة ملدة ترتاوح بني سنة وسنتني. وكحافز هلؤالء املدربني، وّفر برنامج التأهيل املجتمعي لكّل 
مدّرب رئييس املواد األولية الستخدامها يف كل من التدريب واإلنتاج. اشرتك يف املرشوع جمموعة متنوعة من 

املدربني الرئيسيني من خبازين وخياطني وسامكرة ونجارين وعاّمل معادن وفنيي إصالح دّراجات ونساء عامالت 
هت الدعوة ملجموعة منتقاة من املدربني الرئيسيني لالرتقاء بمستوى  يف صناعة الصباغة بالربط واحلياكة. وُوجِّ

مهاراهتم اخلاصة من خالل املشاركة يف دورات  تدريبية يقّدمها مركز التأهيل املهني التابع ملجلس مالوي لشؤون 
ذوي اإلعاقة. وبدأ بعض املتدربني أنشطتهم اخلاصة فور االنتهاء من التدريب املهني، يف حني تّم توظيف آخرين 

من قبل مدربيهم.

مالوي
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واملدن ويتم توجيه براجمها جتاه التدريب عىل املهارات املطلوبة يف املشاريع احلرضية األكب، لكن هنالك أيضًا العديد 
من مراكز التدريب املهني اململوكة من قبل احلكومات املحلية واملنظامت غري احلكومية أو التي يتّم تشغيلها من قبل 
احلياتية  واملهارات  التقنية  املهارات  لتعلم  مفيدة  تدريبية  دورات  تتيح  الريفية  املناطق  يف  اخلاص  والقطاع  املجتمع 

األساسية.

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تعمل عىل تعزيز إمكانية الوصول إىل فرص التدريب العامة يف مراكز التدريب 
التدريبية  املؤسسات  تلك  مثل  التسجيل يف  أمام  يواجهون عوائق  ما  عادة  الذين  اإلعاقة،  املهني لألشخاص ذوي 
العامة. تشمل هذه العوائق: ارتفاع متطلبات القبول األكاديمية؛ ومباين وصفوف دراسية ال يمكن الوصول إليها؛ 
السياسات  التي يمكن تكييفها؛ ونقص  التدريب؛ ونقص األدوات واملعّدات  الدراسية وتكاليف  الرسوم  وارتفاع 
التي تدعم تدريب ذوي اإلعاقة؛ ونقص الوعي والثقة واخلبة لدى املدربني العامني، يف جمال تعليم متدربني ذوي 

إعاقة.

التدريب  بالتدريب يف مراكز  التقّدم لطلب االلتحاق  التأهيل املجتمعي أن تشّجع ذوي اإلعاقة عىل  يمكن لبامج 
املهني وذلك مثاًل عب:

اإلعالن عن توفر أماكن للمتدربني ذوي اإلعاقة يف املدارس املحلية ومنظامت ذوي اإلعاقة ومجعيات الوالدين 	•
واملنظامت غري احلكومية واملنظامت النسائية والشبابية؛

رفع مستوى وعي الوالدين واجلامعات املجتمعية وغريهم فيام يتعلق بأمهية تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 	•
املهارات املهنية؛

دعم املتدربني ذوي اإلعاقة يف التقّدم للتسجيل ويف طلب املساعدة املالية.	•

ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي  أن تعمل عىل تشجيع وتيسري مراكز ودورات التدريب املهني لزيادة إمكانية وصول 
ذوي اإلعاقة إليها. وفيام ييل بعض األمثلة ملا يمكن تشجيع هذه املراكز عىل القيام به عىل هذا الصعيد.

تبنّي سياسة  للتسجيل حتّدد هدفًا حمّددًا لعدد النساء والرجال ذوي اإلعاقة الذين سيلتحقون يف كل دورة.	•
وضع متطلبات قبول مرنة.	•
توفري دورات تقوية يف التعليم األسايس.	•
 توجيه املتدربني ذوي اإلعاقة ايل اخليارات املختلفة لتنمية املهارات، وجتنب التعامل معهم وفق القوالب النمطية 	•

السلبية املرتكزة حول إعاقة الشخص أو جنسه.
تقديم التدريب حول الوعي باإلعاقة للمدربني وتوفري صحف حقائق حول االحتياجات اخلاصة للمتدربني ذوي 	•

أنواع اإلعاقات املختلفة.
حتديد حاجات كل فرد من األفراد املتدربني املتعلقة بإمكانية الوصول والتكييف، مثاًل بالنسبة للمتدربني الذين 	•

يستخدمون الكريس املتحرك قد يكون من السهل مشاركتهم إذا ما كانت الدورات التدريبية يف الطابق األريض 
ويكون من املمكن الوصول إىل املراحيض بيرس.

إعداد الرتتيبات الالزمة لتقديم الدعم خالل التدريب ملساعدة املتدربني ذوي اإلعاقة يف  النجاح ولتقديم العون 	•
للمدربني واملتدربني يف التغلب عىل أية صعوبات يمكن أن تظهر.
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اإلطار 9

 تشجيع الكسب واالدخار
أرشك برنامج التأهيل املهني املجتمعي يف مدينة إيبادان يف نيجرييا ممثلني عن منظامت خمتلفة لذوي اإلعاقة، 

وأقارب ألشخاص ذوي إعاقة، وزعامء املجتمع، واملنظامت التنموية غري احلكومية، وممثلني عن املؤسسات املالية 
ومسؤولني من احلكومة االحتادية وحكومة الوالية. وانطلقت محالت للتوعية يف املجتمعات املستهدفة لتشجيع 
ذوي اإلعاقة للتسجيل يف دورات تدريب عىل املهارات. وتم فرز املتقدمني من خالل تقييم قدراهتم واهتامماهتم 

املهنية ومستوى الدعم األرسي املتاح هلم. وجرى تسجيل مشرتكني خمتارين يف مراكز التدريب املهني املحلية. 
وتلّقى املتدّربون أثناء التدريب عالوَة تدريٍب من البنامج. وقد تراوحت الدورات ما بني 6 إىل 12 شهرًا 

وشملت مواضيع النجارة، وصنع األحذية وإصالحها، وتربية الدواجن، وصناعة النسيج املصبوغ بالربط، 
والتموين الغذائي.

شّجعت جلنة التأهيل املهني املجتمعي املستفيدين عىل توفري جزء من عالوهتم عب مساعدهتم يف فتح حسابات 
لالدخار. وعند التخّرج، استخدم معظم املتدربني مدخراهتم لرشاء مواد حيتاجوهنا لدعم أنشطتهم املدّرة للدخل. 

خالل السنوات العرشة األوىل من عمر املرشوع، تلقى أكثر من 200 تلميذ تدريبًا وأصبح العديد من املتخرجني 
مدربني يف البنامج.

نيجرييا

تيسري التدريب يف املؤسسات املتخصصة

عندما يتعذر توفري التدريب عىل املهارات يف املراكز العامة، يمكن ملراكز تدريبية خاصة بذوي اإلعاقة أن توفر تدريبًا 
قّياًم عىل املهارات املهنية واحلياتية باإلضافة إىل خبة عمل مفيدة من خالل أنشطة االنتاج العملية.

إن السيئة الرئيسية ملثل هذه املراكز تكمن يف حقيقة أهنا تفصل بدالً من أن تشجع عىل اإلدماج وتكّرس فكرة أن ذوي 
أن ال يكون األمر كذلك.  ينبغي  أو يف االقتصاد. ولكن  العامة  التدريب  استيعاهبم ضمن مراكز  اإلعاقة ال يمكن 
فمراكز التدريب اخلاصة الناجحة تعمل عىل كرس العوائق واحلواجز بينها وبني املجتمع املحيط. ومع وجود موظفني 
أكفاء يمتلكون خبة يف تدريب ذوي اإلعاقة، سيكون بمقدور هذه املراكز أن تغدو مراكزًا للموارد تقدم األفكار 

والتدريب للموظفني يف املراكز التدريبية األخرى ويف املجتمع.

مالءمة  أكثر  اخلاصة  املراكز  تقّدمه  الذي  التدريب  يكون  أن  ضامن  يف  تساعد  أن  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 
وارتباطًا باملجتمع املحيل من خالل مساعدة املركز عىل:

حتديد املطالب التي مل تلَب بعد إلنتاج السلع وتقديم اخلدمات يف املجتمع؛	•
حتديث املناهج واألدوات واملعدات املستخدمة يف الدورات التدريبية، بالتشاور مع املؤسسات املحلية؛	•
زيادة عدد الدورات املقدمة ومدى تنّوعها؛	•
تقديم تدريب ال يقترص عىل املهارات التقنية فقط بل يتضّمن أيضًا مواضيع يف إدارة األعامل واملهارات  احلياتية؛	•
تقديم الدعم للمتدربني الذين أمتوا تدريبهم بنجاح يف البحث عن عمل أو أن يبارشوا العمل حلساهبم اخلاص؛	•
مجع التبعات  للدورات واملعّدات اجلديدة أو لتوسيع املركز.	•
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األردناإلطار 10
توفري التدريب العميل

التقليدية  احلرف  جمال  يف  صم  ملتدربني  التدريب  األردنية  السلط  مدينة  يف  للصم  املقدسة  األرايض  معهد  يقدم 
البسط  وحياكة  والتطريز  اليدوية  واحلرف  للفتيان؛  املحركات  وميكانيكا  املعدنية  األدوات  وصنع  -النجارة 
تقليدية.  املتدربني هبا وعالقتهم مع األسواق اخلارجية ليست  يتم تدريس هؤالء  التي  الطريقة  للفتيات - لكن 
السيارات وميكانيكا  إنشاء ورش إصالح هياكل  تم  إذ  املدرسة.  الشارع ال  التدريبية هذه تواجه  العمل  فورش 
املحركات مثل ورش العمل األخرى حيث يمكن للناس أن حيرضوا سياراهتم إليها إلصالحها؛ وحيث يتعامل 
مع  التعامل  كيفية  املتدربون  ويتعلم  الصم  مع  التعامل  عىل  الزبائن  يعتاد  وبذلك  الزبائن،  مع  مبارشة  املتدّربون 

الزبائن وخيتبون واقع احلياة العملية.

ويوضح املعهد أنه من املمكن اجلمع بني التدريب عىل 
عمل  ورش  متلك  للبيع.  اجلاهز  واإلنتاج  املهارات 
النجارة عقودًا لصنع أثاث املدرسة واملكتب؛ يف حني 
تستخدم  وإنتاج معدات  بتصميم  املعادن  تقوم ورش 
وتطعيم  ووزن  بتغطيس  يتعلق  فيام  األغنام  تربية  يف 
اخلراف. كام جتذب منتجات اخلياطة والتطريز وحياكة 
البسط السياح. وقد حّددت املدرسة السياحة كمجال 
وأنشأت  معًا  وخرجييها  ملنتجاهتا  مستهدف  رئييس 
البحر  بجانب  منتجاهتا  بعض  لبيع  للمبيعات  منفذًا 
امليت – أحد أبرز الوجهات السياحية يف تلك املنطقة.
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العمل احلر
املقّدمة

يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض يقدم االقتصاد غري الرسمي فرصًا أكثر لكسب العيش من االقتصاد الرسمي. 
يصّح  هذا األمر أكثر ما يصّح بالنسبة لذوي اإلعاقة الذين قد يتّم إبعادهم عن األعامل املدفوعة األجر يف االقتصاد 

الرسمي بسبب نقص التعليم وغريه من املؤهالت وبسبب املواقف السلبية السائدة بني أصحاب العمل.

إمكانية لكسب  الطريقة األكثر  الفردي أو ضمن جمموعة هو  العمل احلر سواء  الرسمي، يكون  ويف االقتصاد غري 
الدخل. تتضّمن أنشطة العمل احلر صنع املنتجات )مثاًل رقائق البطاطا، املالبس، األثاث(، وتقديم اخلدمات )مثاًل 
تصفيف الشعر، التدليك، إصالح املركبات ذات العجلتني، تشغيل مقاهي اإلنرتنت(، وبيع السلع )مثل افتتاح حمل 

أو مطعم أو كشك(. 

املجتمعات  لذوي اإلعاقة يف  بالنسبة  العيش  األكثر وضوحًا لكسب  اخليار  يبدو  احلر  العمل  أن  بالرغم من  ولكن 
املدفوع األجر.  العمل  باملقارنة مع  الفرد متطّلبات خمتلفة  يلقي عىل كاهل  أنه يطرح حتّديات مّجة. فهو  الفقرية، إال 
من أجل النجاح يف العمل احلر، حيتاج الشخص إىل قدر جيد من املبادرة والتصميم واملثابرة. وهو حيتاج إىل امتالك 
مهارات جيدة يف تنظيم املشاريع، وإىل التعامل بشكل جيد مع الزبائن وإىل امتالك حس جيد للعمل ومفهوم كاف 
التأهيل  برامج  تقوم  أن  بمكان  الرضورة  ومن  املالئم،  التدريب  خالل  من  اخلصال  هذه  اكتساب  يمكن  للجودة. 
املجتمعي بتيسري احلصول عىل هذا التدريب، وإذا استدعى األمر اإلعداد ملثل هذا التدريب. للنجاح يف العمل احلر، 

سيحتاج الشخص ذو اإلعاقة عىل األغلب إىل الدعم من األرسة واملجتمع أيضًا.

إن الترشيعات املنظمة للتشغيل التي تنّص عىل بعض البنود املتعلقة بعمل ذوي اإلعاقة تنطبق بشكٍل عام عىل االقتصاد 
الرسمي فقط؛ وعادة ما يكون من املستحيل تطبيقها يف االقتصاد غري الرسمي. يف البلدان التي يعمل أغلب الناس فيها 

الرسمي،  غري  االقتصاد  يف 
الترشيعات  هذا  مثل  فإن 
جدًا  قليلة  نسبة  منها  يستفيد 
من مواطني الدولة من ذوي 
عىل  يتعنّي  حني  يف  اإلعاقة، 
الفشل  يف  تغرق  أن  األغلبية 
يف  شأهنا  النجاح  حيالفها  أو 
آخر  شخص  أي  شأن  ذلك 
ختّص  قانونية  ببنود  يتمتع  ال 
يكون  أن  ينبغي  لذلك  وضعه. 
عىل  اإلعاقة  ذوو  األشخاص 

قدر جيد من اإلعداد.
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اإلطار 11

 املوضة اجلديدة لـ »مفو«
تدير منظمة ميدونسا للمستثمرين ذوي اإلعاقة دورات تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة حول تنظيم املشاريع 
يف بلدة سويتو يف جنوب أفريقيا. وتتمثل املكّونات الرئيسية للدورات يف كيفية صياغة اهلدف، وحتديد شبكات 

الدعم، والتفكري الناقد، واالنفتاح عىل وجهات النظر األخرى، وحل املشاكل، واإلبداع.

أظهرت املسوحات التي أجريت وجود معّدالت نجاح مرتفعة لدى األعامل التي تم تأسيسها من قبل خرجيي 
املنظمة. وتبني أن أغلب األعامل التي بدأت بعد التدريبات التي تقدمها املنظمة تعود عىل املتدربني بدخل شهري 

يعادل ضعف معونات اإلعاقة يف جنوب أفريقيا.

مفو هو أحد خرجيي دورة من دورات منظمة ميدونسا للمستثمرين ذوي اإلعاقة، وقد بدأ بمرشوع واحد 
إلصالح األحذية وتوّسع يف عمله بعد ذلك فافتتح مرشوعًا ثانيًا لذات الغرض وبدأ أيضًا بصناعة الصنادل. 

وتعنّي عىل مفو إغالق عمله يف تصليح األحذية بعد مرور عام بسبب تراجع التجارة املعتمدة عىل الزبائن العابرين 
عندما تغرّي مسار طريق سيارات األجرة الذي كان يمّر بالقرب من حمله. لكنه حافظ عىل عمله بصناعة الصنادل 

وأدرك وجود طلب عىل الصنادل »التقليدية« العرصية املصنوعة من جلود  احليوانات )مثاًل احلامر الوحيش(. 
وينتج مفو اليوم 40-60 زوجًا منها يف اليوم، ويصدر إنتاجه إىل بوتسوانا وناميبيا وسوازيالند، وهو يوظف ستة 

 أشخاص  وال يستطيع مواكبة الطلب عىل بضائعه. 

إن األسباب التي جتعل تدريب منظمة ميدونسا للمستثمرين ذوي اإلعاقة ناجحًا تشمل:

• التزام املتدربني بإقامة مرشوع  يف قطاع األعامل )إذا مل يقوموا بتأسيس العمل، فيتعنّي عليهم إعادة املنحة التي 	
تلقوها للمشاركة يف الدورة(؛

• التقييم األويل لكفاءة واستعداد 	
املتدربني؛

• الرتكيز عىل املهارات احلياتية باإلضافة 	
إىل تلك اخلاصة بمجال األعامل؛

• التعلم التدرجيي والبناء عىل املعرفة 	
واملهارات القائمة؛

• الدراسة الدقيقة لفكرة العمل اخلاصة 	
بكل متدرب من قبل كافة املتدربني 

اآلخرين خالل الدورة؛
• تفهم املتدربني ملستوى مهاراهتم 	

وتعليمهم، من خالل بحث أجرته 
املنظمة؛

• مقاربة شمولية ومتكينية تبني عىل 	
عنارص القوة لدى املتدربني.

جنوب أفريقيا
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اهلدف

معيشتهم  مستوى  وحتسني  احلر  العمل  خالل  من  معيشتهم  لكسب  الفرص  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  يتاح  أن 
ومسامهتهم يف رفاه أرسهم وجمتمعاهتم. 

دور التأهيل املجتمعي

دور التأهيل املجتمعي هو تشجيع ودعم العمل احلر عب مساعدة ذوي اإلعاقة وأرسهم، سواء بشكٍل فردي أو يف 
جمموعات، للوصول إىل الفرص لتنمية املهارات باإلضافة إىل املوارد املالية واملادية.

النتائج املرجوة

كسب ذوي اإلعاقة دخاًل من خالل أنشطتهم االقتصادية التي اختاروها بأنفسهم كأفراد أو يف جمموعات.	•
تغيري سياسات وممارسات البامج العامة احلكومية وغري احلكومية لتطوير املشاريع الصغرية لتشمل ذوي اإلعاقة 	•

يف التدريب واملساعدة التي تقدمها هذه البامج.
املهارات األساسية اخلاصة بمجال األعامل وتطوير 	• التدريب عىل  الدعم -  حصول ذوي اإلعاقة عىل خدمات 

األعامل واخلدمات املالية - ليبدأوا أو يوسعوا مشاريعهم االستثامرية.
حصول ذوي اإلعاقة عىل املزيد من فرص تنمية املهارات اخلاصة بمجال األعامل للتقدم يف أنشطتهم االقتصادية.	•
االعرتاف بذوي اإلعاقة كمستثمرين ناجحني وأعضاء منتجني ومسامهني يف املجتمع.	•
مسامهة ذوي اإلعاقة يف تنمية املجتمعات الشاملة للجميع من خالل تعزيزهم لألنشطة االقتصادية وأدائهم لدور 	•

القدوة اإلجيابية.
متتع ذوي اإلعاقة السيام النساء بإمكانية التحكم باألموال التي جينوهنا.	•
عمل املستثمرين الناجحني من ذوي اإلعاقة كمدربني لغريهم من ذوي اإلعاقة.	•

املفاهيم الرئيسية

نطاق وجماالت العمل احلر 

التي  الرسمية   وغري  الرسمية  االقتصادات  من  كل  يف  االقتصادية  األنشطة  عىل  ينطبق  مصطلح  هو  احلر«  »العمل 
يملكها ويشغلها ويديرها أفراد أو جمموعة من األفراد. 

توجد طائفة واسعة من أنامط خمتلفة للعمل احلر، تتحدد من خالل أنشطتها ودرجة تعقيدها وعدد األفراد املنخرطني 
فيها. ترتاوح األنشطة بني تربية بضع دجاجات بغرض البيع يف السوق املحلية إىل إدارة ورشة عمل كبرية تصنع سلعًا 

معدة للتصدير. واالختالف بني أنواع املشاريع ليس واضح املعامل، ولكن من املفيد متييز ثالث فئات عريضة:
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األنشطة املدّرة للدخل؛	•
املشاريع الصغرية واملتوسطة؛	•
مجاعات املساعدة الذاتية واملشاريع اجلامعية.	•

و بغض النظر عن حجم هذه الرشكات، فإهنا تنخرط يف واحد أو أكثر من أنشطة ثالث: اإلنتاج أو تقديم اخلدمات 
أو التجارة.

 
األنشطة املدّرة للدخل

األنشطة أو البامج املدّرة للدخل هي أنشطة صغرية النطاق قد متثل املصدر الوحيد لدخل فرد أو مجاعة أو تكون 
مكملة ملورد آخر للدخل، مثل الزراعة. قد  تعمل هذه األنشطة  بدوام كامل و/أو دوام جزئي و/أو تكون موسمية 
وتعتمد عادة عىل التقنيات التقليدية واملواد املحلية واألسواق املحلية. وغالبًا ما مُتارس يف املناطق الريفية وهي بشكٍل 

طبيعي جزء من االقتصاد غري الرسمي.

غالبًا ما تكون النساء هن الفاعالت املهيمنات يف األنشطة املدّرة  للدخل، حيث أهنن بحاجة إىل جني دخل لألرسة. 
لكن النساء ذوات اإلعاقة غالبًا ما ينظر إليهن عىل أهنن غري قادرات عىل أن يكّن منتجات من الناحية االقتصادية. من 
املهم لبامج التأهيل املجتمعي أن تركز عىل إجياد طرق تستطيع بواسطتها النساء ذوات اإلعاقة أن تزدن من ثقتهن  

بأنفسهن، وتبارشن وُتِدْرن أنشطة منتجة اقتصاديًا وجتنني دخاًل ألنفسهن وألرسهن.

من األمثلة عىل أنشطة اإلنتاج املدرة للدخل نذكر: تربية احليوانات والدواجن، واحلرف اليدوية التقليدية، وحياكة 
املالبس.

اإلطار 12

 عمل »الم« يف جمال صنع السالل
فقدت »الم« ساقها يف انفجار لغم أريض قرب مقاطعة سيم ريب الكمبودية. وقد مجعت بني زراعة الكفاف عىل 

نطاق صغري وصنع السالل. وكان بمقدورها صنع مخس سالل يف اليوم، لتبيعها لوسيط يقوم بجمعها منها مرة يف 
األسبوع. ويوفر بيع سالهلا دخاًل مساعدًا باإلضافة إىل زراعتها التي تعد نشاطًا موسميًا. 

كمبوديا

شحن  وإعادة  السيارات  وغسل  نقال  هاتف  تأجري  نذكر:  للدخل  مدر  كنشاط  اخلدمات  تقديم  عىل  األمثلة  من 
البطاريات وتشغيل مقهى.
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مالوياإلطار 13

مقهى إينيفا املزدحم
إينيفا امرأة كفيفة البرص عمرها 43 عامًا تعيش يف مقاطعة باالكا يف مالوي. وهي متزوجة ولدهيا ولدان عمرمها 
البداية  بعمر 41 عامًا. يف  الذي حصل لدهيا عندما كانت  الزرق  24 و17 عامًا. وقد أصبحت مكفوفة بسبب 
سبب هذا األمر اكتئابًا شديدًا هلا، لكن أحد الباحثني امليدانيني يف التأهيل املجتمعي قام بتعليمها مهارات احلياة 
اليومية والتنقل وهي اآلن تتدبر أمورها جيدًا.  تدير إينيفا مقهى ناجحًا يف مركز جتاري مزدحم. يساعدها زوجها 
من خالل جلب احلطب واملؤن. وهناك أجواء وّدية يف مقهاها وشعور بأن اجلميع يساعد بعضهم بعضًا. كام يوّفر 
املقهى مكانًا للقاءات املجتمعية حيث يمكن للناس أن جيلسوا ويتحّدثوا. إينيفا عضو ذو قيمة وحتظى باالحرتام 

يف املجتمع. ويزيد املقهى من دخل األرسة الذي جتنيه من زراعة ثالثة هكتارات من الذرة. 

ومن األمثلة عىل األنشطة التجارية املدّرة للدخل نذكر: تشغيل متجر صغري وبيع البضائع املستعملة وبيع الكتب. 

املشاريع الصغرية واملتوسطة

أكثر من شخص واحد  للدخل، وتوظف  املدّرة  األنشطة  أوسع من  نطاق  واملتوسطة عىل  الصغرية  املشاريع  تعمل 
يستخدم  قد  الصغر«  البالغة  املشاريع   « مصطلح  )إن  فيها.  يعملون  الذين  ألولئك  للدخل  الرئييس  املصدر  ومتثل 
أحيانًا، لكن يف واقع احلال ال يوجد فرق يذكر بني مشاريع صغرية وأخرى بالغة الصغر(. قد تضّم هذه املشاريع أرسة 
بكاملها أو جمموعة من األرس وقد تضّم بعض املوظفني. يمكن هلذه املشاريع أن تستخدم التقنيات »احلديثة« ) أي غري 

التقليدية(. وترتاوح اخلدمات واملنتجات التي تقدمها 
أحيانًا  وتباع  املعقدة  إىل  البسيطة  من  املشاريع  هذه 
املبارش. وتتطلب  املحيل  املجتمع  تقع خارج  ألسواق 
مثل هذه املشاريع مهارات تقنية وإدارية جيدة. وتقوم 
غالبًا يف االقتصاد غري الرسمي، لكنها قد تشغل منطقة 
الرسمية؛  وغري  الرسمية  االقتصادات  بني  حدودية 
عىل سبيل املثال يمكنها أن تبني بعض القطع يف نظام 
منزيل غري رسمي، لتباع هذه القطع بدورها للمصانع 

الكبرية القائمة يف االقتصاد الرسمي.

من األمثلة عىل األنشطة اإلنتاجية )املصنفة كمشاريع 
صغرية/متوسطة(: صناعة األدوات املعدنية والنجارة 
املنزل  يف  املالبس  وصنع  السجاد  وحياكة  واخلياطة 
وصنع  الظهر  وحقائب  املدرسية  احلقائب  وصنع 

الطوب األسمنتي وزراعة الفطر.
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اإلطار 14

مرشوع ناجح
مركز التنمية الشاملة هو منظمة غري حكومية للتنمية، مقره والية كرياال يف جنوب اهلند. وقد رشع املركز يف  

برنامج للتأهيل املجتمعي وأنشأ مصنعًا صغريًا لصنع مراوح السقف ذات املواصفات املالئمة للتصدير. ويعمل 
باملركز 40 شخصًا، نصفهم ممن لدهيم إعاقات. يتّم إنتاج مجيع مكّونات املراوح من العدم باستخدام مواد أولية 

من مصادر حملية، بام فيها املحركات الكهربائية. واملراوح املصنعة ذات جودة عالية ويتم تصديرها من خالل 
رشكة يف دهلي إىل دول اخلليج العريب. ويّتخذ املرشوع من إحدى القرى مقّرًا له، لكن إنشاءه تطّلب تعاونًا مكثفًا 

بني املنظمة غري احلكومية، واحلكومة املحلية، وبعض املصارف والرشكات. يتم إدارة املرشوع من قبل العاملني 
أنفسهم وهو جتسيد للنجاح من خالل دراسة السوق، وامتالك الطموحات العالية والواقعية يف آن واحد، 

وتأسيس شبكات التواصل الفعالة.

اهلند

اإلطار 15

إدراك إمكانية تقديم اخلدمات
بيانات  الفجوة الرقمية  DDD(Digital Divide Data( هو مرشوع قائم يف كمبوديا، يقدم التدريب 

والتشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة معًا. ويقوم عمله عىل إدخال بيانات حاسوبية لصالح 
رشكات خارجية تعمل يف السوق األمريكية، مثل حتويل سجالت مكتبة اجلامعة إىل ملفات إلكرتونية. وقد نجح 
املرشوع يف جعل األشخاص ذوي اإلعاقة منافسني يف السوق العاملية من خالل تدريبهم عىل مهارات احلاسوب. 

وجيتذب املرشوع الشباب ممن لدهيم طموح ويملكون الرغبة واإلمكانية لتطوير أنفسهم.

كمبوديا

وإصالح  الدراجات  إصالح  نذكر:  الصغرية/املتوسطة(  املشاريع  مستوى  )عىل  اخلدمات  تقديم  عىل  األمثلة  ومن 
أجهزة التلفاز واملذياع والتصوير الضوئي والفاكس وأكشاك الطعام املطهي ومطاحن الدقيق وخدمات الكمبيوتر 

واإلنرتنت.

مجاعات املساعدة الذاتية واملشاريع اجلامعية

العيش لذوي اإلعاقة يف  الفرص األكب لكسب  يوفر  أن  املرجح  الرسمي من  فإن االقتصاد غري  كام أسلفنا سابقًا، 
البلدان ذات الدخل املنخفض. ولكن العمل احلر يف االقتصاد غري الرسمي ال يرتافق بمعاش تقاعدي أو أي شكل 
آخر من أشكال الضامنات. ويتعني عىل األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص البحث عن طرق لتأمني يشء من 
الضامنات يف حياهتم؛ لعّل أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خالل العضوية يف مجاعة ما. وأصبح تشكيل مجاعات 

املساعدة الذاتية يف بعض البلدان الوسيلة السائدة لتنمية املجتمع واحلّد من الفقر.
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من  العديد  العام ملجموعة من األشخاص جيتمعون عىل هدف مشرتك. يف  املصطلح  الذاتية« هو  املساعدة  »مجاعة 
احلاالت، سبب هذا التجمع هو ادخار املال من خالل خطة ادخار مجاعية. ويمكن استخدام املدخرات ملساعدة أفراد 
من أعضاء املجموعة يف البدء بعمل أو توسيع عمل قائم، أو يمكن للجامعة أن تدير عماًل كمرشوع مشرتك لتقاسم 
املخاطر والقيام بنشاط يستحيل عىل شخص بمفرده القيام به؛ غري أن الوظيفة األكثر أمهية ملثل هذه اجلامعة هي أهنا 

جتمع الناس عىل هدف مشرتك، وتقوي الروابط االجتامعية وجتعل من التنمية املجتمعية حقيقة واقعة.

وتوجد  منهم.  مجاعات  يشكلوا  أو  اإلعاقة،  ذوي  غري  من  جلامعات  ينضموا  أن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ويمكن 
حسنات وسيئات لكال اخليارين. قد يشعر بعض ذوي اإلعاقة بأهنم حيتاجون لتنمية قوهتم كمجموعة بغية كسب 
الثقة وإظهار قدراهتم. فيام قد يعزم آخرون عىل االنضامم إىل مجاعات من غري ذوي اإلعاقة لتشجيع االندماج. ويتعني 

عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تعي وتشجع كال االحتاملني ) انظر مكون التمكني: مجاعات املساعدة الذاتية(.

مالوياإلطار 16

مرشوع ناجح
مجاعة ذوي اإلعاقة تيتيكوكو Titikuku هي جمموعة من 25 شخصًا ذا إعاقة يف مدينة ليلونغوي، يف مالوي، 
توافقوا عىل تشكيل مجاعة من أجل إدارة مرشوع مشرتك )تيتيكوكو تعني »علينا أن ننمي أنفسنا«(. وبعد دراسة 
دقيقة للسوق املحلية وقدراهتم اخلاصة اختاروا زراعة الفطر، وذلك ألنه يوجد سوق جاهزة الستيعابه تتمثل من 
الفنادق املحلية. ولكي يبدأوا، احتاجوا فقط إىل دفيئة بسيطة مصنوعة من صفائح بالستيكية تغطي إطارًا خشبيًا، 
كيميائية  مواد  أو  أسمدة  إىل  حاجة  هناك  وليس  ونظيفة،  بسيطة  التقنية  وهذه  الفطر.  بزراعة  للبدء  األبواغ  وإىل 
أخرى. كام تعد مهنة مثالية لألشخاص ذوي اإلعاقة، فهي ال تتطلب عماًل شاقًا أو حفرًا؛ بل يمكن القيام بجميع 
أجزاء العملية من عىل الكريس املتحرك. كام أن أنواع الفطر خفيفة ويسهل نقلها عىل الدراجة اهلوائية. وإن املعرفة 

واملهارة مطلوبة، لكنها سهلة التعلم. تبيع تيتيكوكو مجيع ما تنتجه وال تستطيع جماراة الطلب.

الصغرية  االدخار  فمجموعات  أهدافها.  عىل  املجتمعية  اجلامعات  هذه  ملثل  املطلوب  التنظيمي  اهليكل  نوع  يعتمد 
للمساعدة الذاتية تستند بشكٍل كامل عىل الثقة بني أعضائها. وبالنسبة للمدخرات واملشاريع الذاتية الصغرية النطاق 
مثل مرشوع زراعة الفطر املأخوذ عن قصة مجاعة تيتيكوكو، فإن اهليكل غري الرسمي قد ينجح بشكٍل أفضل. أما 
فقد  للمخاطر،  املتعرضة  الدخل واألصول  من  أكب  قدر  فيها  يكون  التي  واألكب  تعقيدًا  األكثر  للمشاريع  بالنسبة 
يكون من األفضل تأسيس جمموعة رسمية أو تعاونية تنظمها قوانني ترمي حلامية األعضاء من رسقة األصول مثاًل. 

وكلام كب املرشوع، ازدادت احلاجة إىل لوائح رسمية أكثر لتنظم عمله. 

وسواء كانت اجلامعة رسمية أو غري رسمية، فإن املبادئ هي ذاهتا: ينبغي أن تقيم اجلامعة مرشوعًا ذا ملكية مشرتكة، 
عقد  اجليدة  لإلدارة  وينبغي  والتضامن.  واملساواة  الذاتية  املساعدة  مبادئ  ويتبع  ديمقراطي  بشكٍل  إدارته  ويتم 
اجتامعات منتظمة، وانتخاب أصحاب املناصب يف املرشوع، واحلفاظ عىل حسابات دقيقة وتسجيل مجيع القرارات، 
وهي أنشطة تعد مجيعها أجزاء حيوية من عملية بناء الكفاءات والثقة بالنفس والثقة بني األعضاء، وحتى يف اجلامعات 

غري الرسمية الصغرية.
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مجاعي.  بمرشوع  تقوم  جمموعة  إىل  لإلشارة  أحيانًا-  فضفاض  نحو  وعىل   - غالبًا  تستخدم  تعاونية«   « كلمة  إن 
والتعاونيات الرسمية هي مؤسسات أعامل يديرها أعضاؤها وينظمها القانون. وهنالك تعاونيات تكون عضويتها 
بالكامل من عامل ذوي إعاقة، كام أن هناك تعاونيات تكون العضوية فيها خمتلطة من أشخاص ذوي إعاقة وآخرين 
غري ذوي اإلعاقة. ويتوجب عىل األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يرغبون يف إنشاء تعاونية أن يكونوا عىل دراية بالقوانني 

املتعلقة بالتعاونيات وأن يتبعوا القواعد واللوائح املناسبة.

اإلطار 17

صفقة أفضل للجميع
تنتمي 12 تعاونية أولية إىل االحتاد الوطني للتعاونيات يف الفلبني ومجيع أعضائها تقريبًا البالغ عددهم 650 هم 
أشخاص من ذوي اإلعاقة؛ وتضم هذه التعاونيات عامالً لدهيم إعاقات بدنية وحسية وذهنية. واالحتاد معتمد 

من سلطة التنمية التعاونية عىل أنه التعاونية الوحيدة من املرتبة الثانية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الفلبني. وجمال 
عمله األسايس هو إنتاج املقاعد واملناضد املدرسية حلساب وزارة التعليم. وشعار عملهم هو »ال نريدك أن 

تشرتي منتجاتنا بدافع الشفقة؛ اشرتهيا ألهنا الصفقة األفضل لك«.

الفلبني

إن بعض األنشطة االقتصادية التي تتضمن جمموعات من العاملني من ذوي اإلعاقة قد ال تكون عماًل حرًا باملعنى 
العامل  فعليًا  ويديرها  يملكها  ال  التي  االجتامعية  واملشاريع  اإلنتاجية  أو  املحمية  العمل  فورش  للكلمة.  احلقيقي 

أنفسهم ال متثل أعامالً حرة.

األنشطة املقرتحة 

التعرف عىل فرص السوق

مهام كان حجم وطبيعة العمل املقرتح، سواء كان فرديًا أو مجاعيًا، فإن من الرضورة بمكان أن تقوم برامج التأهيل 
املجتمعي بعمل دراسة مناسبة للسوق. وحيتوي حتليل السوق عىل ثالثة عنارص أساسية:

حتديد االحتياجات غري امللباة أو امللباة بشكٍل جزئي.  .1
دراسة التقنية املستخدمة يف إنتاج أي يشء للبيع.  .2

اختيار منتج أو خدمة تتالءم مع اهتاممات وقدرات الفرد أو املجموعة.  .3

إن حتديد احلاجات غري امللباة يستوجب التفكري فيام هو أبعد من ظاهر األمور؛ فنرى أن مجاعة ذوي اإلعاقة تيتيكوكو 
السوق  يف  للبيع  متوفرًا  يكن  مل  لكنه  الفنادق،  قبل  من  مطلوبًا  منتجًا  حددت  قد   )16 اإلطار  )انظر  للفطر  املنتجة 
املحلية. أما مجاعة كرياال املنتجة ملراوح السقف )انظر اإلطار 14( فلم تقيد نفسها بالطلب املحيل، بل أدركت وجود 

سوق أكب بكثري خارج جمتمعهم.
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وتعلمت  اجلامعة عملها.  بدأت  عندما  بشكٍل جيد يف مالوي  معروفة  تكن  مل  لكنها  بسيطة،  الفطر  زراعة  تقنية  إن 
تيتيكوكو التقنية من قس يف الكنيسة وتلقوا التدريب من دائرة 
السقف  مراوح  تقنية صنع   أما  ليلونغوي.  الزراعة يف جامعة 
فكانت أكثر تعقيدًا، لكن برنامج التأهيل املجتمعي رتب تدريبًا 
سيبيع  التي  الرشكة  خالل  من  الرضورية  اإلنتاج  تقنية  عىل 

املصنع املراوح هلا.

املنتج الذي اختارته تيتيكوكو، الفطر، كان مناسبًا بشكل مثايل 
ملجموعة من األشخاص ذوي قدرة حمدودة للتنقل  ألنه نظيف 
وخفيف وال يتطلب عماًل شاقًا. أما بالنسبة ملراوح السقف، 
فعىل الرغم من أهنا أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية، فهي أيضًا 

سهلة الصنع من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.

مالءمة النشاط للبيئة املحيطة، خاصة يف املناطق الريفية

إن فرص العمل احلر، سواء يف االقتصاد الرسمي أو غري الرسمي، تزيد يف املناطق احلرضية عنها يف الريفية. فالعديد 
من األشخاص من املناطق الريفية، بمن فيهم ذوي اإلعاقة، غالبًا ما هياجرون  إىل املدن بحثًا عن خدمات أفضل 
وفرص للعمل. ولذا، يتعني عىل برامج التأهيل املجتمعي العاملة يف املناطق الريفية واحلرضية عىل حد سواء، التعرف 
الفرص  أن  من  وبالرغم  اخلصوص،  وجه  الريفية عىل  املناطق  ففي  املحيطة.  للبيئة  املناسبة  احلر  العمل  أنشطة  عىل 
حمدودة بشكٍل أكب، من الرضوري العثور عىل طرق يمكن من خالهلا لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يسامهوا يف معيشة 
أرسهم دون احلاجة إىل اهلجرة إىل املدينة. فعىل سبيل املثال، يريب العديد من األرس يف املناطق الريفية، سواء كانت 
متلك أرضًا أم ال، احليوانات من دواجن وخنازير ومعز وبقر. ومن هنا فتحسني أساليب تربية احليوانات الداجنة هو 
وسيلة مهمة ملثل هذه األرس لتحسني معيشتها وبمقدور ذوي اإلعاقة يف كثري من األحيان أن يتولوا املسؤولية الرئيسية 

يف تربية احليوانات يف املنزل. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن حتدد أسواقًا لترصيف املنتجات املنتجة يف املنزل. 
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اإلطار 18

رحلة صندي نحو اإلنتاجية
صندي فرد ينحدر من عائلة فقرية يف مدينة تاباكو يف مقاطعة ألباي بالفلبني. اعتمد صندي منذ نعومة أظفاره عىل 

أرسته، خاصة والدته، بسبب إعاقته الذهنية. وعندما كان عمره 10 أعوام، يف عام 1997، تواصل معه برنامج 
التأهيل املجتمعي التابع حلكومة مدينة تاباكو وبدأت حياته بالتغرّي. وبفضل التأهيل املجتمعي، أخذت والدة 

صندي تتفّهم إعاقة ولدها وما يمكن فعله لتحسني نوعية حياته. وعىل الرغم من مواجهة الكثري من الصعوبات 
والتمييز، أكمل سندي املدرسة االبتدائية وارتاد بعدها مدرسة سان لورينزو الثانوية الوطنية، ملتحقًا بوحدة 

الرتبية اخلاصة. وأثناء وجوده يف املدرسة، تعلم صندي كيفية طبخ األطعمة البسيطة، وكيفية الذهاب إىل السوق، 
وكيفية استخدام احلاسوب وكيفية صنع الشموع وغريها من احلرف اليدوية. لكنه مّل من الدراسة. عندما أصبح 

عمره 17 عامًا، بدأ البحث عن فرصة جلني دخله اخلاص.

وكأّي مراهق حمّب للمرح، أحب صندي أن يتجّول عىل دراجة وهذا أعطاه يف النهاية فكرة كيفية كسب دخل 
خاص به. فقد طلب من والديه أن جيلبوا له دراجة هوائية ثالثية العجالت للعمل عليها كوسيلة نقل مقابل 

أجر، غري أن والديه مل يكونا قادرين عىل حتمل تكلفة رشاء دراجة له، ولكن نجح صندي يف اقناعهم بأن جيلبوا له 
الدراجة برشط أن يرّد هلم املبلغ مقسطًا عىل دفعات شهرية. وقد وىف بوعده. ومن خالل دراجته هذه بات قادرًا 
عىل جني دخل الئق وأن يلبي رضورياته األساسية وتكاليف األدوية وتوفري دخل لألرسة. وأثر دوره اجلديد يف 
أفراد جمتمعه املحيل وحدا هبم لتغيري موقفهم جتاهه فلم يعاِن بعد ذلك من التمييز؛ بل إهنم شجعوه عىل املشاركة 

يف أنشطتهم. ووفقًا ملا يقوله صندي:»كوين فرد لديه صعوبات يف التعلم، من املهم جدًا أن أعتمد عىل نفيس، وأن 
 أعيش حياة منتجة، وأن يكون لدي أرسة وجمتمع داعم يقبلون بإعاقتي دون متييز، وطبعًا أن أحظى 

بمستقبل مرشق«. 

الفلبني

ضامن اخليار الشخيص

إن اختيار أي نشاط يف جمال األعامل سينخرط فيه شخص ما هو قرار فردي وجيب أن يعتمد عىل اهتامماته، ومهاراته 
واملوارد املتوفرة لديه. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي :

مساعدة الفرد يف حتديد اهتامماته؛	•
حتديد حجم الدعم املتوفر من األرسة؛	•
مساعدة الفرد يف حتديد املهارات واملوارد التي يملكها والتي يمكن أن تستخدم جلني الدخل؛	•
تشجيع الفرد أو والدي الطفل ذي اإلعاقة عىل االنضامم إىل أنشطة مجاعية مدرة للدخل، إذا كان ذلك ممكنًا؛	•
إيالء اهتامم خاص ملساعدة النساء ذوات اإلعاقة يف املشاركة يف األنشطة املدرة للدخل؛	•
مساعدة أصحاب األعامل الناجحني من ذوي اإلعاقة لكي يصبحوا مدربني لغريهم من ذوي اإلعاقة.	•
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أنغوالاإلطار 19

الروح االستثامرية عند بيدرو 
بيدرو شاب معاق من أنغوال، لديه الكثري من األفكار. وقد حدثت له هذه اإلعاقة وهو يف سن صغرية بسبب 
شلل األطفال، ولكنه كان ذكيًا وبارعًا يف استخدام يديه. وكانت لديه فكرة لبناء األحواض ألسامك الزينة؛ حيث 
يصنع أحواضًا جيدة ويبيعها أيضًا بشكٍل ناجح. لكن لكي يتمكن من صناعة أحواض أكب، واحلصول عىل سوق 
التأهيل  العامل يف مرشوع  الفريق  الحظ  أنغوال.  إجيادها يف  بحاجة ملضخات ومرشحات يصعب  كان  أفضل، 
املجتمعي الروح االستثامرية لديه وقرر متويل مشاركته يف معرض هويال Huila  لعام 2008 للمشاريع اخلاصة 

واألعامل الصغرية.

بعد تقديم منتجه يف املعرض، تواصل بيدرو مع عدد من املحالت التي 
كانت مستعّدة ألن جتلب له املضخات واملرشحات التي حيتاجها وتبيع 
بعد ذلك أحواضه. كام أن فريق مرشوع التأهيل املجتمعي يقّدم له أيضًا 
تدريبي لإلدارة  برنامج  الالزم ملشاركته يف  والتمويل  القانونية  املشورة 
باإلنتاج،  ويبدأ  عمله  ينضج  أن  بمجّرد  بأنه  بيدرو  وتعّهد  واملحاسبة. 

سيقوم هو أيضًا بتدريب وتوظيف أشخاص آخرين من ذوي اإلعاقة.

التعرف عىل نامذج القدوة

حيتاج ذوو اإلعاقة إىل نامذج قدوة إجيابية إلهلامهم يف قبول التحدي وخوض غامر العمل احلر. وهناك أصحاب أعامل 
ناجحون من ذوي اإلعاقة يف العديد من املجتمعات؛ إذا ما تّم ضّمهم إىل شبكة برنامج التأهيل املجتمعي فإهنم لن 

يكونوا فقط مصدر إهلام لغريهم من ذوي اإلعاقة، لكن يمكنهم أيضًا أن يغرّيوا مواقف املجتمع.

تشجيع ودعم النساء ذوات اإلعاقة

يمكن لألنشطة املدّرة للدخل أن توفر للنساء ذوات اإلعاقة وسيلة لزيادة دخل أرسهن. 
لكن النساء ذوات اإلعاقة غالبًا ما تواجهن عوائق أمام مشاركتهن يف األنشطة اخلاصة 
بمجال األعامل. وقد تكون هذه العوائق ناجتة عن مسؤوليات رعاية األطفال واألرسة، 

واالفتقار إىل التعليم واملهارات املهنية، واملواقف الثقافية السائدة بشأن النشاط املناسب 
الذي يمكن للمرأة االنخراط فيه، ونقص املوارد. ويتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي 

أو توسيع األنشطة  إنشاء  النساء ذوات اإلعاقة يف  املزيد من اجلهود ملساعدة  احلرص عىل بذل 
املدّرة للدخل، سواء يف املنزل أو يف املجتمع، باإلضافة إىل املشاركة يف مجاعات املساعدة الذاتية 
واملشاريع اجلامعية. وقد يكون من الرضوري تقديم دعم خاص، بام يف ذلك إعداد ترتيبات لرعاية 
وإنشاء  املهنية،  أو  األعامل  بمجال  اخلاصة  سواء  األساسية  املهارات  عىل  والتدريب  األطفال، 

مجاعات املساعدة الذاتية للنساء ذوات اإلعاقة.
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إقامة رشاكات مع احلكومة املحلية واملنظامت العامة

التأهيل  التنمية وبرامج  أعربت عنها رصاحة احلكومات ووكاالت  التي  الفقر هو األولوية  التخفيف من وطأة  أن 
املجتمعي. إن برامج التأهيل املجتمعي هي األكثر قدرة عىل دعم ذوي اإلعاقة يف حتسني أوضاعهم االقتصادية من 
التنمية العامة التي متلك برامج وخبة يف جمال احلد من  بناء الرشاكات مع دوائر احلكومة املحلية ومنظامت  خالل 

الفقر. تتضّمن االسرتاتيجيات التي يمكن توظيفها ما ييل.

تشجيع البامج العاّمة لتنمية املشاريع الصغرية، احلكومية وغري احلكومية عىل تبنّي سياسات وممارسات شاملة 	•
للجميع لضامن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلدمات واملساعدة التي تقدمها تلك البامج.

تعزيز إدماج ذوي اإلعاقة يف برامج احلد من الفقر والتنمية العامة.	•

اإلطار 20

التخفيف من وطأة الفقر من خالل االدخار التوفريي والقروض البالغة 
الصغر

قامت وكالة متعددة املانحني بتمويل مرشوع للتخفيف من وطأة الفقر يف والية أندرا براديش، اهلند، ويركز 
املرشوع عىل متكني النساء عب زيادة دخلهن ومقدار حتّكمهن فيه. وتعتمد االسرتاتيجية التي يوظفها هذا املرشوع 

عىل املدخرات التوفريية والقروض البالغة الصغر. وتّم إرشاك ذوي اإلعاقة يف البنامج. كام قام عدد من برامج 
التأهيل املجتمعي يف نفس الوالية ببناء رشاكات مع هذا البنامج.

اهلند 

العيش، 	• االنتباه حلاجة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل كسب  تشجيع ومساعدة منظامت ذوي اإلعاقة يف جلب 
ولتعزيز إدماجهم يف مبادرات التنمية االقتصادية املحلية.

اإلطار 21

الضغط الناجح
يف مقاطعة هيلونجيانج Heilongjiang الصينية، نجح االحتاد الصيني لذوي اإلعاقة بالضغط عىل حكومة 

املقاطعة إلصدار سياسات تستوجب إدماج ذوي اإلعاقة يف مراكز وبرامج التدريب العامة. ونتيجة لذلك، قامت 
إحدى املبادرات اهلامة العاملة يف جمال التدريب الزراعي، وتسمى الشهادة اخلرضاء، بتقديم التدريب وخدمات 

تطوير األعامل آلالف من ذوي اإلعاقة.  ومع توفر القروض من قبل صندوق التأهيل )املعتمد عىل نظام احلصص 
الصيني(، فقد بدأ اآلالف من ذوي اإلعاقة بتأسيس أعامهلم اخلاصة.

الصني 

بناء عالقات عمل مع املنظامت العامة التي تقدم خدمات لتطوير األعامل.	•
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إثيوبيااإلطار 22

تشجيع املشاريع النسائية
يعمد أحد برامج تطوير تنظيم املشاريع النسائية يف أثيوبيا إىل إدماج النساء ذوات اإلعاقة بشكل منهجي يف أنشطته، 
حيث يقدم البنامج تدريبًا عىل املهارات األساسية اخلاصة بمجال األعامل وخدمات تطوير األعامل واحلصول 
عىل القروض، ويعمل عىل تقوية مجعيات املشاريع النسائية. وأصبحت إحدى سيدات األعامل ذات اإلعاقة رئيسة 

جلمعية إقليمية لصاحبات األعامل.

تيسري احلصول عىل رأس مال للبدء بالعمل

أربعة  به. وهناك  للبدء  مال  إىل رأس  تأسيسه، ستكون هناك حاجة  املزمع  احلر  العمل  نشاط  نوع  النظر عن  بغّض 
مصادر رئيسية للامل: املوارد الفردية أو األرسية، واملدخرات، والقروض، واملنح. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي 

مساعدة األفراد ذوي اإلعاقة لتنمية مهارات حشد املوارد واحلصول عىل رأس مال للبدء )انظر اخلدمات املالية(.

غانااإلطار 23
حانة الطعام اململوكة ألكوا

أكوا امرأة تبلغ من  العمر 65 عامًا من بورا يف غانا. قبل حوايل 38 عامًا، أصبحت كفيفة بسبب الزرق. ويقال أن 
لدهيا سوابق مرضية للعمى يف األرسة حيث يوجد ستة أفراد آخرين من األرسة مكفوفني لسبب يزعم أنه الزرق 
أيضًا. وهي متزوجة ولدهيا ستة أطفال، بنتان وأربعة أبناء، وهم اآلن مجيعهم بالغون، ومتزوجون ويعيشون يف 

كنف أرسهم. 

وقبل أن تصبح أكوا كفيفة كانت تعمل كمصففة شعر وكان زوجها تاجرًا يف املواد الغذائية. وعندما بدأت أكوا يف 
فقدان برصها، عانت من العزلة والكسل والتمييز واإلمهال والبؤس.

التوفيق بني حياهتا  لتمكينها من  املحيل  املجتمعي  التأهيل  برنامج  قبل  تأهيل عديدة من  لعمليات  أكوا  خضعت 
اجلديدة والسابقة، واستعادة ثقتها يف إدارة شؤون حياهتا وإعادة بناء مهاراهتا لالنخراط جمددًا يف األنشطة املدرة 
»حانة  أو  حميل،  مطعم  إنشاء  خالل  من  النشيطة  االجتامعية  حياهتا  إىل  أكوا  رجعت  وجيزة،  فرتة  وبعد  للدخل. 
الطعام«، التي تبيع فيها الكينكي )طبق رئييس حميل قوامه الذرة ويؤكل مع السمك املقيل والفلفل احلار(. وقد تم 

تعريف أكوا باحتاد االئتامن املحيل للحصول عىل القروض الالزمة للبدء هبذا العمل.

وكل صباح، خاصة يف األيام التي تنشط فيها سوق القرية، يمكن للمرء أن جيد دفقًا مستمرًا من الزبائن حيتشد أمام 
حانة أكوا لتناول الكينكي احلار والسمك املقيل. واآلن، أصبحت أكوا امرأة مسامهة وفعالة يف أرسهتا وجمتمعها.
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العمل املدفوع األجر

املقدمة

لكل فرد احلق يف عمل الئق. ويعمل ذوو اإلعاقة يف مجيع أنواع الوظائف، لدى خمتلف أصحاب العمل ويف مجيع 
القطاعات. وال يوجد من الوظائف ما يعتب »أكثر مالءمة« لذوي اإلعاقة. فكل باحث عن العمل من ذوي اإلعاقة، 
كغريه من الباحثني اآلخرين عن عمل، هو فرد لديه اهتامماته اخلاصة، وأهدافه، ومهاراته، وقدراته وحتصيله التعليمي. 
هذه العوامل الفردية، وحجم الطلب يف سوق العمل، والدعم املتوفر هي العوامل الرئيسية التي ينبغي اعتبارها لدى 

مساعدة ذوي اإلعاقة يف إجياد وظيفة مالئمة.

الباحثني عن عمل. وجيب  أنه خيار أمام ذوي اإلعاقة  النظر إىل احلصول عىل عمل مدفوع األجر عىل  ينبغي دومًا 
التفكري يف توظيف ذوي اإلعاقة بسبب مهاراهتم وما يمكن أن يضيفوه للعمل ال بدافع اإلحسان. هلذا السبب، يصبح 

التعليم وتدريب املهارات الشامل ذوا أمهية كبرية.

إن فرص العمل املدفوع األجر تتواجد بشكٍل أكب يف االقتصاد الرسمي، لذا فإن هذا العنرص سيكون أكثر عونًا يف 
البلدان التي يكون االقتصاد الرسمي فيها قوي. لكن العمل املدفوع األجر قد يتواجد أيضًا يف االقتصاد غري الرسمي. 

الفلبنياإلطار 24
املحامية أيرين

ولدت أيرين يف جزيرة باالوان يف الفلبني يف عام 1980. ولدت وهي لدهيا السنسنة املشقوقة spina bifida التي 
تسّبب عجزًا حركيًا شديدًا. وكان عليها أن تقوم كل عام برحلة طويلة ومكلفة برفقة والدهتا إىل مانيال لتثبيت أو 

تغيري مسند خاص للظهر.

عندما بدأ مرشوع البهاتاال للتأهيل املجتمعي بالعمل يف باالوان، افتتح ورشة لألطراف الصناعية/ تقويم العظام. 
التأهيل  برنامج  قدم  حيث  رضورية،  غري  ملانيال  واملتكررة  الطويلة  الزيارات  تلك  من  اخلطوة  هذه  جعلت  وقد 
املجتمعي الدعم املعنوي واملشورة بشأن تطوير وتوسيع حمل البقالة الصغري الذي تديره عائلة أيرين لرفع مستوى 
دخلهم. وساعد ذلك أيرين يف إهناء املدرسة بدرجات جيدة، مما ساعدها يف توفري منحة دراسية لدخول اجلامعة.

خترجت أيرين  مع مرتبة  الرشف يف العلوم السياسية ودرست بعدها القانون. ويف عام 2006، خترجت من كلية 
احلقوق بامتياز كبري وحصلت عىل منحة دراسية أخرى مكنتها من اجتياز امتحانات نقابة املحامني. وتعمل أيرين 

اآلن كمحامية يف املحكمة العليا يف الفلبني-مثل أي حمام آخر يف املحكمة.
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اإلطار 25

تيسري التشغيل وتغيري املواقف
ينظر احتاد املقعدين اللبنانيني إىل التشغيل عىل أنه مسؤوليته الرئيسية نيابة عن ذوي اإلعاقة يف لبنان، الذي يتميز 

القطاع الرسمي من االقتصاد فيه بأنه قوي والعمل املدفوع األجر هو اخليار األفضل لذوي اإلعاقة. ويقول 
رئيس االحتاد: »لكل منا احتياجاته املختلفة، لكننا مجيعًا نملك احلقوق ذاهتا«.

هتدف مشاريع احتاد املقعدين اللبناين يف جمال حتسني القابلية للتوظيف إىل حتقيق ثالث نتائج رئيسية:

حدوث تغري يف موقف القطاع اخلاص، بحيث ينظر أصحاب العمل إىل األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أهنم   .1
موظفون حمتملون يملكون قدرة انتاجية وقوة رشائية. ومن املؤرشات املهمة عىل هذا التغري هو حدوث ارتفاع 

يف نسبة توظيف ذوي اإلعاقة يف الرشكات اخلاصة.

زيادة قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل، مثاًل، زيادة حصول ذوي اإلعاقة عىل برامج التدريب   .2
املهني والتقني العامة التي تم تكييفها بحيث تلبي احتياجاهتم وأوضاعهم وتراعي واقع سوق العمل.

3.  حدوث تغري يف سياسات وممارسات احلكومة، مثاًل من خالل: قيام اهليئات احلكومية املعنية بتنفيذ بنود قانون 
حقوق اإلعاقة بشكل فّعال؛ وحدوث حتول يف السياسات الوطنية من املقاربة اإلقصائية املعتمدة عىل العمل 

اخلريي إىل مقاربة داجمة وشاملة للجميع؛ وأن يصبح مكتب التشغيل الوطني مهيًأ بشكٍل أفضل للعمل مع 
ذوي اإلعاقة ملساعدهتم يف إجياد عمل.

لتحقيق هذه النتائج، يقوم االحتاد بالتقيّص الدقيق عن املواقع التي يتّم فيها توظيف ذوي اإلعاقة والظروف التي 
يعملون هبا؛ ويبني عالقات مع أصحاب العمل املحتملني؛ ويرتب لتدريب ذوي اإلعاقة ملجاراة املهارات املطلوبة 

من قبل أصحاب العمل.

وقد أّسس االحتاد مراكز لتقديم املشورة لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن التشغيل. تعمل هذه املراكز كنقاط مرجعية 
ماهية  لتحديد  العمل  بأصحاب  تتصل  أن  ومهمتها  اإلعاقة.  ذوي  من  العمل  عن  وللباحثني  العمل  ألصحاب 

املهارات التي يبحثون عنها ثم مساعدة ذوي اإلعاقة عىل اكتساب املهارات الرضورية. 

العمل  الباحثني عن  املالءمة بني  إىل  للباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة، هيدف  إلكرتونيًا  أن لالحتاد موقعًا  كام 
وفرص العمل املتاحة.

الوظيفية  املشورة  مركز  زبائن  أحد  طوين،  يقول 
التابع لالحتاد، ويعمل يف وظيفة إصالح األفالم يف 
جدًا  هام  دور  لالحتاد  كان  لقد   « لألفالم:  أرشيف 
من  العديد  مع  عالقات  لديه  فاالحتاد  يل.  بالنسبة 
الرشكات العاملة يف جمال األعامل ومن خالل تلك 

العالقات وجد يل هذه الوظيفة املجزية واملمتعة.«

لبنان 
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اهلدف

امتالك ذوي اإلعاقة فرصًا متساوية مع اآلخرين، لكسب العيش من خالل العمل املدفوع األجر.

دور التأهيل املجتمعي 

يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف متكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل العمل املدفوع األجر واالحتفاظ به، من خالل 
العمل عىل زيادة إمكانية احلصول عىل العمل عىل قدم املساواة مع اآلخرين، والتمتع باملعاملة ذاهتا التي حيظى هبا 

اآلخرون يف  مقر العمل، عالوة عىل احلصول عىل اخلدمات التي تقود إىل احلصول عىل العمل املدفوع األجر.

النتائج املرجوة

كسب ذوي اإلعاقة دخاًل من خالل العمل املدفوع األجر يف االقتصاد الرسمي أو االقتصاد غري الرسمي.	•
توظيف أصحاب األعامل األشخاص ذوي اإلعاقة واإلبقاء عليهم يف العمل من خالل خلق بيئات مهيأة وشاملة 	•

للجميع.
حتسن فهم زمالء العمل واإلدارة لقضايا اإلعاقة، وتبنيهم ملواقف إجيابية هبذا اخلصوص.	•
شمول خدمات العمل العامة يف القطاعات اخلاصة والعمومية لألشخاص ذوي اإلعاقة.	•
زيادة ثقة ذوي اإلعاقة بأنفسهم، وإحساسهم باألمان عىل الصعيد الشخيص، وحتسني أوضاعهم ضمن أرسهم 	•

وجمتمعهم من خالل العمل املدفوع األجر.
مسامهة ذوي اإلعاقة يف حياة جمتمعهم واقتصاده من خالل العمل املدفوع األجر.	•

املفاهيم الرئيسية

التدابري املعززة للتشغيل

تتبنى العديد من البلدان قوانني وسياسات تشجع عمل ذوي اإلعاقة يف وظائف عادية، بام يف ذلك حتديد حصص 
إىل  العودة  أو  العمل  عىل  احلفاظ  وتدابري  للتشغيل،  إجيابية  وتدابري  للتمييز،  مضادة  تدابري  ووضع  اإلعاقة،  لذوي 

العمل، وسياسات للتشغيل البديل.

خيارات العمل املدفوع األجر

األشكال الثالثة الرئيسية للعمل املدفوع األجر، املتاحة لذوي اإلعاقة، هي كالتايل.



ن كسب العيش     40 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 4: مكوِّ

التشغيل يف القطاع العام

من  لغريهم  املتاحة  واألجور  املنافع  وبنفس  التنافيس،  العام  العمل  سوق  يف  املشاركة  يف  احلق  اإلعاقة  ذوو  يملك 
الرشكات  فيها  بام  اخلاص،  والقطاع  احلكومي  غري  والقطاع  احلكومي،  القطاع  يف  للتشغيل  فرص  توجد  العاملني. 

املتعددة اجلنسيات واألعامل القائمة يف كل من االقتصاد الرسمي واالقتصاد غري الرسمي.

التشغيل املدعوم

التشغيل  الدعم املستمر لكي يكونوا قادرين عىل االنتظام يف مقر عمل  قد يتطلب بعض األشخاص ذوي اإلعاقة 
العام. يوجد نوعان رئيسيان من التشغيل املدعوم: 

التوظيف الفردي مع الدعم، حيث يقدم موظف الدعم التدريب أثناء العمل باإلضافة إىل الدعم الذي حيتاجه   .1
العامل ذو اإلعاقة للقيام بعمله بفعالية؛

طواقم العمل، حيث يتم دعم جمموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل معًا سواء يف إطار الوظائف العامة أو   .2
كطاقم عمل متنقل يقدم خدمات متعاقد عليها يف املجتمع، مثل تنظيف املكاتب، والعناية باحلدائق، والصيانة 

اخلارجية، وتنظيف السيارات.

التشغيل املحمي

التنافسية أو  القادرين عىل احلصول أو احلفاظ عىل عمل يف جماالت العاملة  إن بعض األشخاص ذوي اإلعاقة غري 
املفتوحة، مع الدعم أو بدونه، قد يعملون يف ظروف خاصة وحممية يف الغالب يف إطار ما يعرف بالتشغيل املحمي، 
املوجود عادة يف ورش العمل املحمية. وعادة ما توظف ورش العمل هذه األشخاص ذوي اإلعاقة فقط. وقد تكون 
األجور والظروف خمتلفة عن تلك املوجودة يف مقار العمل العامة. وتقدم بعض ورش العمل املحمية قدرًا أكب من 
العمل املجتمعي مع دعم التشغيل يف الوظائف العامة، أو أهنا تتبنى الطرق املتبعة يف نامذج األعامل املختلفة واملشاريع 
االجتامعية. كام يقدم بعضها أيضًا أجورًا واستحقاقات جيدة للعامل وتوفر له العمل الذي يكون أكثر قيمة ويقابل 

الوظائف العادية يف املجتمع.

األنشطة املقرتحة

رفع مستوى الوعي بشأن قدرة ذوي اإلعاقة عىل العمل وحقهم يف التشغيل

العمل  إجياد  لتمكني ذوي اإلعاقة من  العامل ذوي اإلعاقة هو نشاط مهم  إمكانيات  الوعي بشأن  إن رفع مستوى 
املدفوع األجر. تستهدف هذه األنشطة أصحاب األعامل  ومنظامهتم، وذوي اإلعاقة ومنظامهتم، واهليئات احلكومية، 
واملنظامت غري احلكومية، والعامل ومنظامهتم، واألرسة وأفراد املجتمع. ويعد إرشاك مسؤويل احلكومة يف مثل هذه 

األنشطة عىل قدر كبري من الفائدة.
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فهم بيئة السياسات

قبل البدء بأي محلة للتوعية، من الرضوري لبامج التأهيل املجتمعي أن يكون لدهيا فهم للقضايا القانونية واملتعلقة 
بالسياسات حول توظيف ذوي اإلعاقة والتزامات أصحاب األعامل عىل الصعيد املحيل. 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تعمل مع ذوي اإلعاقة ومنظامهتم لتتعرف عىل سياسات التشغيل الوطنية واملحلية 
وتدعو إلعداد سياسات يف حال غياب سياسات التشغيل تلك. ومن املهم أيضًا أن يفهم أصحاب العمل اإلطار 

القانوين وإطار السياسات احلاليني.

حتديد االسرتاتيجية األكثر فعالية لرفع مستوى الوعي

تتضّمن االسرتاتيجيات التي يمكن توظيفها يف محلة التوعية التايل.

جتميع املعلومات حول الوضع القانوين القائم وجعل هذه املعلومات متاحة يف شكل سهل ومفهوم.	•
التعّرف عىل مؤسسات األعامل التي متلك بالفعل سياسة سباقة يف توظيف ذوي اإلعاقة، واستخدامها كأمثلة.	•
كنامذج 	• البارزين  اإلعاقة  ذوي  األفراد  واستخدام  اإلعاقة  جمال  يف  والنشطاء  اإلعاقة  ذوي  منظامت  مع  التعاون 

قدوة.

تقديم الرباهني الداعمة

ما هي امليزات التي حيصل عليها أصحاب العمل من توظيف العامل ذوي اإلعاقة؟

دائاًم ما يذكر أصحاب العمل ممن يوظفون عامالً ذوي إعاقة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يؤدون عملهم بنفس 	•
اجلودة أو أفضل من نظرائهم من غري ذوي اإلعاقة فيام يتعلق باإلنتاجية واألمان والدوام.

بربادوس اإلطار 26

تشجيع فرص التشغيل من خالل السياسات
من أجل تعميم وجود ذوي اإلعاقة يف األشغال العادية، طور احتاد أصحاب العمل يف بربادوس وثيقة سياسية 
باربادوس،  الوثيقة، أكد وزير التحول االجتامعي يف  محلت عنوان: تعزيز تشغيل ذوي اإلعاقة. وأثناء إطالق 
السيد تريفور بريسكود، عىل أن تنفيذ االسرتاتيجيات املذكورة يف الوثيقة يتطلب مقاربة منسقة ما بني القطاعات. 
أن   - احلكومية  العمومية واخلاصة وغري   - املتعددة  القطاعات  بالتايل عىل  »ينبغي  أنه  وقد شّدد يف كالمه عىل 
التعاون، قدم  لتيسري  أنه  الوزير  املناسب«، قال  الوقت  البامج يف  تنفيذ  الكفاية لتضمن  تكون متحّمسة بام فيه 
حقوق  بشأن  وطنية  استشارية  جلنة  إنشاء  عب  باإلعاقات  املعني  الوطني  للبنامج  واسعًا  دعاًم  الوزراء  جملس 
النشاط  جماالت  يف  اإلعاقة  ذوي  تقدم  وتسجل  ترصد  سوف  أخرى،  أشياء  بني  من  والتي،  اإلعاقة   ذوي 

االقتصادي واالجتامعي.
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نظرًا ألن ذوي اإلعاقة هم يف الغالب يستمرون يف العمل أكثر من نظرائهم، فإن هذا يؤدي إىل انخفاض التكاليف 	•
التي تتكبدها األعامل من جراء انخفاض معدل تركهم لوظائفهم.

يمتلك ذوو اإلعاقة املهارات التي حيتاجها قطاع األعامل، سواء مهارات العمل التقنية أو مهارات حلل املشاكل 	•
يمكن نقلها لآلخرين تعلموها من خالل حياهتم اليومية.

تتزايد أمهية املسؤولية االجتامعية للمؤسسة بالنسبة للعديد من األعامل، التي تشعر أنه جيب عليها أن »ترد اجلميل« 	•
للمجتمع أو الزبائن الذين أسهموا يف صنع نجاح املؤسسة.

اإلطار 27

تقديم الدعم والتدريب
أسبكتوس ASPECTUS هي منظمة غري حكومية متخّصصة يف تقديم الدعم لإلدماج االجتامعي واملهني 

لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملني يف إقليم بريم يف روسيا. وبالرشاكة مع منظمة هانديكاب إنرتناشونال ووكالة 
التشغيل االحتادية إلقليم بريم، أسست املنظمة وحدة مركزية للمعلومات يتبعها أربعة مراكز للخدمات امليدانية 

وموقع إلكرتوين لتشجيع تشغيل ذوي اإلعاقة وتدريبهم.

روسيا 

متكني ذوي اإلعاقة ومساعدهتم يف إجياد العمل 

توفري حلقات وصل مع خدمات اإلحالة والدعم

ذوي  تدعم  أن  يمكنها  التي  اخلدمات  حول  حديثة  معلومات  لدهيا  يكون  أن  املجتمعي  التأهيل  برامج  عىل  يتعنّي 
التدريب  تقّدم  التي  العامة واملتخّصصة  اإلعاقة يف إجياد عمل مدفوع األجر. مثل هذه اخلدمات تشمل: اخلدمات 
املهني، والتلمذة املهنية، ومراكز التأهيل الطبية واملهنية، واخلدمات املالية، واالستشارات املهنية وخدمات التوظيف 
)العمومية منها واخلاصة(. ويمكن عندها لبنامج التأهيل املجتمعي أن يربط الباحثني عن العمل من ذوي اإلعاقة 

هبذه اخلدمات، أو عند عدم وجود مثل هذه اخلدمات، يمكن للبنامج أن ينظر يف إمكانية تقديمها لذوي اإلعاقة.

مسح سوق العمل

إن  املعلومات الدقيقة واحلديثة بشأن سوق العمل املحلية رضورية لدعم ذوي اإلعاقة يف إجياد الوظائف. قد تكون 
اهليئات احلكومية  املحلية أو عن طريق إحدى  التجارة  املثال من غرفة  بالفعل، عىل سبيل  املعلومات متوفرة  بعض 
الرشكات  احتياجات  لتقدير  بسيط  بحث  خالل  من  أيضًا  التشغيل  فرص  حتديد  يمكن  العمل.  وزارة  مثل  املعنية 

وحجم الطلب لدهيا عىل العاملني ومدى العرض املتاح من القوة العاملة لشغل هذه الوظائف.

تقييم ودعم ذوي اإلعاقة الباحثني عن عمل

من املهم التعّرف عىل رغبة الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة قبل البحث عن عمل. ينبغي تقييم اهتاممات الباحثني 
القيام  ويمكن  األرسة(.  )مثل  هلم  املتاح  الدعم  وأشكال  ودوافعهم  ومواهبهم،  ومهاراهتم،  وأهدافهم،  عمل  عن 
بذلك من خالل االجتامع هبم لتحديد مقدار ما يمتلكونه من التعليم، وتارخيهم السابق يف جمال التدريب والعمل، 
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وأنشطتهم اليومية، وأهدافهم وطموحاهتم، إىل جانب مالحظتهم أثناء تأدية مهامهم الروتينية أو يف جتربة عىل القيام 
بمهام العمل.

املساعدة يف املالءمة بني الشخص والعمل

يف موضوع البحث عن عمل، يعتب التوفيق اجليد بني الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة )مثاًل  من حيث مهاراهتم، 
ومواهبهم، واحتياجاهتم املحتملة من الدعم يف مقر العمل( ومتطلبات العمل، خطوة حيوية يف جهود دعم ذوي 
اإلعاقة يف إجياد عمل. وللوصول إىل تالؤم جيد، قد يكون من الرضوري إجراء حتليل للوظيفة أو العمل، يتضمن 
حتليل الوظيفة القائمة لتقدير ما يقوم به العاملون، وكيف يتم العمل، وأين يتم العمل، والظروف التي يتم هبا، وما 

هي املهارات والقدرات املطلوبة.

تقدير حاجات الدعم املحتملة

العمل. ويمكن حتقيق ذلك من خالل سؤال  مقر  تؤثر عليه يف  أن  املرء  يمكن إلعاقة  التي  الكيفية  م  َتَفهُّ املهم  من 
الشخص ذي اإلعاقة مبارشة حول احتياجاته. إن مراقبة الفرد يف عمله أو أنشطة حياته اليومية قد تكون خطوة مفيدة 
أيضًا. من خالل هذه املعلومات املتحصلة، يمكن حتديد الدعم املطلوب أو التعديالت التي قد حيتاجها الشخص يف 

بيئة العمل، مثل ختصيص وقت إضايف للقيام بالوظيفة أو مرتجم أو معدات خاصة أو توفري مساعدة يف التنقل.

توفري التدريب الالزم  لتنمية مهارات البحث عن عمل

إن العديد من الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة قادرون عىل البحث عن وظائف بأنفسهم. ويمكن توفري يشء من 
التدريب للمساعدة يف تطوير مهارات البحث عن عمل، مثاًل حول كيفية كتابة السرية الذاتية؛ والبحث عن وظائف 
يف اجلرائد، ومن خالل أفراد األرسة وغريهم من املعارف؛ وملء نامذج طلب الوظائف؛ وتطوير مهارات التحّدث 
عب اهلاتف أو كتابة رسالة؛ واألداء اجليد يف مقابلة التوظيف. من املفيد أيضًا متكني الباحثني عن عمل من الوصول 

إىل التسهيالت التي سيحتاجوهنا للبحث عن فرصة للتشغيل، من قبيل اهلواتف واحلواسيب واملكاتب.

كمبوديااإلطار 28
املطابقة بني الباحثني عن العمل والوظائف الشاغرة

جمموعة  هو  كمبوديا  يف  لألعامل  االستشاري  املجلس 
تطّوعية من قادة قطاع العمل ممن يعملون معًا لتعزيز تشغيل 
حتديد  املجلس  هبا  يقوم  التي  املهام  ومن  اإلعاقة.  ذوي 

الوظائف الشاغرة من خالل أعضائه ثم االتصال بمنظمة 
غري حكومية وطنية هي املركز الوطني لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، للتعرف عىل الباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة 
ملطابقة تلك الوظائف الشاغرة.
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دعم العاملني ذوي اإلعاقة للمحافظة عىل الوظيفة

االستفادة من شبكات الدعم القائمة

بالنسبة لبعض األشخاص من ذوي اإلعاقة، قد تكون أرسهم أو غريها من الشبكات االجتامعية قادرة عىل تقديم 
املقربني  واألصدقاء  األرسة  تشجيع  يكون  قد  فمثاًل،  عليه.  واحلفاظ  األجر  مدفوع  عمل  إلجياد  والدعم  املساعدة 
عالقاهتم  شبكات  من  أيضًا  يستفيدوا  أن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ويمكن   عمل.  إجياد  يصعب  عندما  مساعدًا 
للحصول عىل املزيد من املساعدة العملية وبأشكال خمتلفة، كإجياد وسيلة نقل إىل العمل عب الذهاب مع أحد اجلريان 

أو تبني الوظائف الشاغرة املوجودة ومجع معلومات حول الوظيفة من خالل األصدقاء وأفراد األرسة املوظفني.

ضامن الدعم املستمر عرب املدربني الوظيفيني و/أو املوجهني املختصني بمجال األعامل و/أو الرشكاء

عندما يتم توظيف عامل ذي إعاقة، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تضمن توفري عامل يقدم الدعم للفرد ذي 
اإلعاقة، أو مدرب وظيفي أو أحد املوظفني أو متطوع من النقابة أو موجه لتقديم الدعم املستمر بغية املساعدة يف 
التأكد من أن التعديالت الرضورية قد أدخلت عىل مقر العمل، وملساعدة صاحب العمل والعامل يف حل أي مشاكل 
قد تظهر، ولضامن أن يؤدي العامل عمله عىل نحو كاف. وتقدم خدمات الدعم واملتابِعة هذه يف العادة من قبل منظمة 
غري  حكومية أو مؤسسة خدمية معنية بالتشغيل؛ أو قد يكون أحد برامج التأهيل املجتمعي قادرًا عىل القيام بزيارات 

دورية للموظفني يف العمل لالطالع عىل سري األمور وتبنّي ما إذا كان هنالك من حاجة للمساعدة.

اإلطار 29

حتقيق اإلنجاز من خالل التصميم والدعم
يعمل رسيني يف أحد أكب رشكات تكنولوجيا املعلومات يف اهلند، وهي رشكة ويبو، التي يعمل هبا 44000 

شخص. رسيني لديه شلل دماغي، وقد متّكن من نيل موقعه احلايل عب مزيج من تصميمه عىل النجاح والدعم 
الذي قّدمه والداه. فمنذ نعومة أظفاره، صممت  والدة رسيني ووالده عىل أن حيظى بأفضل الفرص املمكنة يف 

احلياة وأصبحت تربيته مرشوعًا مشرتكًا رائعًا بني الوالدين، ورسيني نفسه،  وآخرين ممن آمنوا بقدراته.

وعندما كان عمر رسيني 12 عامًا، اشرتى له والده آلة كاتبة وأتقن برسعة استخدام لوحة املفاتيح  حيث كان 
يكتب واجباته املدرسية باستخدامها. وعند إمتامه لتعليمه املدريس، التحق بدورة تدريبية عىل احلاسوب دامت 

ستة أشهر، حيث تعّلم مجيع مهارات احلاسوب األساسية. ثم بدأ بعد ذلك بالعمل كمتطوع يف مجعية سباستكس 
ابتسم له احلظ عندما زار نائب رئيس رشكة  Spastics، لتدريس طالب آخرين عىل استخدام احلاسوب. ثم 

ويبو اجلمعية، إذ راقب رسيني أثناء عمله وعرض عليه وظيفة. يعمل رسيني يف الرشكة منذ سبع سنوات يف 
اإلدارة ويشمل تنظيم مرافق املؤمترات واالجتامعات وإدخال البيانات وغريها من املهام عىل احلاسوب. ورغم أن 

رسيني لديه إعاقة يف القدرة عىل النطق، لكنه يتواصل بشكل فّعال مع زمالئه، خاصة عب البيد اإللكرتوين.

اهلند 
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بناء رشاكات وشبكات العالقات مع قطاع التشغيل

عند العمل مع ذوي اإلعاقة ملساعدهتم يف العثور عىل عمل، ال يتوّجب عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل بمفردها. 
يوجد يف العديد من البلدان وكاالت حكومية ومنظامت غري حكومية يمكنها أن تقّدم يد العون. حتى اهليئات املهنية، 
خاصة مجعيات املعاجلني الوظيفيني أو االنشغاليني، يمكنها أن تساعد يف متكني ذوي اإلعاقة من احلصول عىل وظيفة 

أو احلفاظ عليها.

تشجيع منظامت أصحاب العمل عىل توظيف ذوي اإلعاقة

التدريب، وغريها من  الروتاري، وروابط خرجيي مراكز  التجارة، وأندية  العمل، مثل غرف  إن منظامت أصحاب 
مفيدة  معلومات  توفر  أن  يمكنها  املجموعات  هذه  أمثال 
حول احتياجات القوى العاملة، وفرص العمل، واحتياجات 

السوق، وثغرات التدريب وغريها من معلومات التشغيل.

منظامت  مع  جنب  إىل  جنبًا  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 
ذوي اإلعاقة  القيام بالتخطيط حلمالت إعالمية لتشجيع مجيع 

أصحاب العمل ــ يف املؤسسات الصغرية أو املتوسطة أو 
ورشح  اإلعاقة  ذوي  توظيف  يف  التفكري  عىل  ــ  الكبرية 
سبب ذلك باستخدام الباهني التي سقناها أعاله وأمثلة 
من جمتمعاهتم اخلاصة. وقد كان بعض مجعيات أصحاب 

األعامل سباقة بالفعل يف الرتويج لتوظيف ذوي اإلعاقة.

رسي النكااإلطار 30

إزالة العوائق أمام التشغيل
طّور احتاد أصحاب  العمل يف سيالن شبكة باسم شبكة أصحاب العمل يف سريي النكا املعنية باإلعاقة، حيث 
اجتمعت جمموعة من رجال وسيدات األعامل لتذليل العقبات التي يواجهها ذوو اإلعاقة. وقد تواصلت هذه 
املشرتكة  التوظيف  معارض  من  العديد  إلقامة  احلكومية  غري   Motivation موتيفيشن  منظمة  مع  املجموعة 
للباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة. وتقوم املنظمة بفرز املشاركني تبعًا الحتياجات أصحاب العمل ومتّكنهم 
من تسويق أنفسهم من خالل التدريب عىل مهارات البحث عن عمل وتقديم أنفسهم يف معارض التوظيف. 
وقد شاركت الشبكة يف العديد من األنشطة األخرى، يف  بعض األوقات ملفردها، ويف بعض األحيان بدعم من 
منظامت حكومية وغري حكومية. وتتضّمن هذه األنشطة عقد ورش عمل ألصحاب األعامل، وإطالق أنشطة 
مدّونة  اإلشارة، ووضع ودعم  لغة  املدراء  لتعليم  تدريبية، وإعداد قرص مدمج  الوعي وأخرى  لرفع مستوى 

لقواعد املامرسة ألصحاب العمل يف سريي النكا حول كيفية توظيف ودمج ذوي اإلعاقة يف مقر العمل.
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بناء الرشاكات مع النقابات املهنية ومنظامت العامل

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أيضًا أن تبني رشاكات مع النقابات املهنية ومنظامت العامل. وبسبب التزامها باملساواة 
والتضامن والعدالة االجتامعية، فإن هذه اهليئات تكون يف موقع فريد لتعزيز وتيسري تكافؤ الفرص بني العامل ومعاملة 
العامل ذوي اإلعاقة أسوة بأقراهنم. ويمكن للنقابات املهنية أن تضغط عىل صناع القرار وتطالبهم بدعم حقوق العامل 

ذوي اإلعاقة وتنارص هذه احلقوق، وتساعد ذوي اإلعاقة يف احلصول عىل وظيفة، وتقّدم هلم املؤازرة يف عملهم.

تشجيع تشغيل ذوي اإلعاقة يف املنظامت غري احلكومية

يتعنّي عىل املنظامت وخاصة منها تلك املنخرطة بشؤون اإلعاقة والتأهيل والتنمية، أن تكون سّباقة يف توظيف ذوي 
اإلعاقة  توظيف ذوي  أولوياهتا   من  أن جتعل  املجتمعي  التأهيل  برامج  ينبغي عىل  ولذا،  أفراد أرسهم.  أو  اإلعاقة 
برناجمها،  للمنظمة ويعّزز مصداقيتها وحيّسن  قيمة  فهذا يضيف  إداريني.  ميدانيني وموظفني  النساء كعامل  وخاصة 
فتصبح أكثر قبوالً لدى ذوي اإلعاقة وأرسهم. كام أن ذوي اإلعاقة، بسبب خبهتم الشخصية، يملكون فهاًم جيدًا 

لقضايا اإلعاقة ويمكنهم أن يكونوا قدوة ألولئك الذين يسعى البنامج للوصول إليهم.
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اخلدمات املالية
املقدمة

املالية املدخرات، والقروض، واملنح، والتأمني، وخدمات حتويل األموال. وتشري عبارة القروض  تشمل اخلدمات 
متناهية الصغر بشكٍل خاص إىل القروض الصغرية واحتياجات العمالء من القروض، يف حني يغطي التمويل متناهي 
الصغر جماالً أوسع من اخلدمات املالية، مثل االدخار والتأمني والقروض العقارية والتحويالت املالية، املتاحة لألفراد 
ومؤسسات األعامل الصغرية. وقد تقّدم مؤّسسة حملية للتمويل البالغ الصغر متوياًل بالغ الصغر عالوة عىل أنشطة 
إنامئية، مثل التدريب عىل مهارات تنظيم املشاريع واملهارات احلياتية وتقديم املشورة بشأن بعض املواضيع كالصحة 

والتغذية، والرصف الصحي، وحتسني ظروف املعيشة، وأمهية تعليم األطفال.

لطاملا كانت املساعدة املالية غري الرسمية القادمة من داخل املجتمع - من أفراد األرسة واملنظامت الدينية واجلريان 
واألصدقاء ومجاعات املساعدة الذاتية - ميزة تتسم هبا املجتمعات الفقرية وتظل أساسية لبقائها. أما األشكال األكثر 
رسمية ملقدمي التمويل البالغ الصغر فتضم التعاونيات، ومصارف القرية، ومجعيات االدخار والتسليف، املقرضني 
يف  الفقراء  أيضًا  اخلدمات  هذه  مثل  وتساعد  الصغر.  البالغ  التمويل  ومؤسسات  التجارية،  واملصارف  التقليديني، 
الفائدة ليضطروا  القطاع اخلاص أو سامرسة الرهن، ممن يتقاضون نسبًا مرتفعة من  اهلروب من براثن املقرضني يف 
األرسة إىل الغوص أكثر يف مستنقع الفقر. وال يستطيع العديد من الفقراء احلصول عىل اخلدمات املالية بسبب افتقارهم 
لضامنات إضافية أو لكفيل، يف حني أن العديد من ذوي اإلعاقة ليس لدهيم حتى األوراق الصحيحة املتعلقة بامللكية 
التأهيل  برامج  املالية. وينبغي عىل  يعتبون غري مؤهلني للحصول عىل اخلدمات  لذا  فيه،  الذي يسكنون  املكان  أو 

املجتمعي أن تكون امليرسِّ والوسيط تبعًا للحاجة وعند الرضورة.

الوساإلطار 31
اخلدمات املالية لدعم األنشطة املدرة للدخل

يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة عادة صعوبات يف احلصول عىل اخلدمات املالية لدعم األنشطة املدرة للدخل. 
 Savannakhet وكاستجابة هلذا األمر، قّدم مرشوع التأهيل املجتمعي يف املناطق النائية من مقاطعة سافانخت
أفراد  بقية  القرية كخيار أمام ذوي اإلعاقة لتوحيد جهودهم مع  لتأسيس صناديق ادخار يف  الدعم  يف الوس، 

جمتمعهم هبدف التغّلب عىل هذه املشكلة.

يف قرية فوكساي يف  مقاطعة سيبون، يف الوس، تشّكلت جلنة مالية للقرية تضّم يف عضويتها أشخاصًا ذوي إعاقة 
واإلدارة  االدخار  جماالت  يف  للقرية  التدريب  بتقديم  املجتمعي  التأهيل  مرشوع  فريُق  وقام  إعاقة.  ذوي  وغري 
واملحاسبة. وعضوية الصندوق متاحة للجميع ومفتوحة لكافة سكان القرية لضامن كون ذوي اإلعاقة جزءًا من 
عملية صنع القرار العامة يف جمتمعاهتم. وكل عضو يف الصندوق يودع مبلغًا شهريًا، ليتم من خالل هذه املبالغ 

تقديم قروض دوارة. وتعطى األولوية  لذوي اإلعاقة يف استالم القروض للقيام بأنشطة مدّرة للدخل.
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اإلطار 32

التجّمع من أجل االدخار اجلامعي
هنالك عّدة آالف من مجاعات املساعدة الذاتية يف مجيع أرجاء اهلند، حيث تصل مدخراهتا اجلامعية إىل ماليني 
الروبيات. وهبذه األصول املالية، يمكن جلامعات املساعدة الذاتية أن تتصل باملصارف للحصول عىل قروض 

كبرية، باستخدام مدخراهتم كضامن، ليتمكنوا من القيام بمشاريع كبرية واهلروب من الفقر.

تضّم إحدى مجاعات املساعدة الذاتية لذوي اإلعاقة  12 عضوًا )تسعة رجال، ثالث نساء(؛ منهم 10 أشخاص 
لدهيم شلل أطفال، وشخص ذو إعاقة سمعية وواحد لديه صعوبات يف التعلم.

كل عضو يف املجموعة يّدخر 30 روبية )أ ي ما يعادل 0.66 دوالر أمريكي( كل شهر. وهذا يشكل ادخارًا 
مجاعيًا شهريًا بمقدار 360 روبية )8 دوالرات أمريكية( يتم إيداعها يف البنك. يمكن ألعضاء املجموعة أن 

يأخذوا قروضًا من املجموعة. ولدى تسديد القرض يتعني دفع فائدة بقيمة 2 % كل شهر )24 % كل عام( . يتم 
 السداد عادة خالل فرتة ستة أشهر.

من األمثلة عىل القروض املمنوحة لألعضاء من مدخرات املجموعة نذكر التايل.

• امرأة اقرتضت 1000 روبية ) 22.2 دوالر أمريكي(  لرشاء مواد لصنع أعواد البخور. وهي تعيل والدهتا من 	
خالل دخلها من هذه احلرفة.

• امرأة أخرى اقرتضت 1000 روبية )22.2 دوالر أمريكي( لرشاء مواد التطريز. وهي جتني حوايل 300 روبية 	
)6.6 دوالر أمريكي( أسبوعيًا وتعيل والدهتا املسنة. وقد تعلمت مهارات التطريز من خالل برنامج تدريب 

حكومي.
• اقرتض شاب من املجموعة 500 روبية )11 دوالر أمريكي( لتسديد رسوم اجلامعة. وهو يدرس االقتصاد 	

والرتبية الوطنية ويأمل أن يصبح معلاًم. وقد حصل عىل منحة دراسية من احلكومة، لكنها تدفع 
للامل  احتاج  وقد  العام  هناية  يف 
يسدد  فسوف  ثم  ومن  ذلك،  قبل 
الذاتية  املساعدة  جلامعة  القرض 

عندما يستلم أموال املنحة.

تقّرر اجلامعة بنفسها سعر الفائدة التي 
ستفرضها، مع العلم بأن كل الفائدة 
التي يتم حساهبا عىل هذه القروض 

تعّد دخاًل للجامعة، لذا فإهنا ال تعتب 
خسارة بالنسبة لألعضاء.

اهلند 
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اهلدف

أنشطتهم   تنمية  لدعم  املالية  اخلدمات  عىل  للحصول  اآلخرين  مع  متكافئة  فرصًا  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  امتالك 
االقتصادية وغريها من األنشطة وحتسني معايري معيشتهم.

دور التأهيل املجتمعي

إن دور التأهيل املجتمعي هو التعرف عىل اخلدمات املالية وتيسري وتشجيع حصول ذوي اإلعاقة عليها.

النتائج املرجوة

حصول ذوي اإلعاقة عىل املنح والقروض وغريها من خطط املساعدة املالية من املؤسسات احلكومية أو اخلاصة، 	•
اعتامدًا عىل معايري الفقر.

مسامهة اخلدمات املالية يف متكني ذوي اإلعاقة من تلبية احتياجاهتم وإنشاء وتطوير مشاريع صغرية لكسب الدخل.	•
م ذوي اإلعاقة، خاصة النساء، يف مواردهم املالية وزيادة قدرهتم عىل إدارهتا. 	• حتكُّ
قيام مقدمي اخلدمات املالية بتكييف قواعدهم وخدماهتم وبيئتهم لتشمل ذوي اإلعاقة	•

املفاهيم الرئيسية

أنواع اخلدمات املالية 

توجد مخسة أنواع من اخلدمات املالية: املدخرات، القروض، املنح، التأمني، خدمات حتويل األموال.

املدخرات

املال حتى  املنتظم ملبلغ من  الذات. واالدخار  إن االدخار عادًة تعتمد عىل منظومة قيم تتمحور حول االعتامد عىل 
ولو كان ضئياًل يعطي الشخص الذي يكافح من أجل البقاء الفرصة العملية لتعلم كيفية إدارة املال. فهو خيلق رأس 
مال ويزيد من اإلحساس بقيمة الشخص الذاتية وتضامن اجلامعة ويؤسس للجدارة االئتامنية من أجل احلصول عىل 
اخلدمات املالية. وال ينبغي أن ينظر إيل أي فرد عىل أنه أفقر من أن يستطيع االدخار، فوجود إعاقة ينبغي أن ال يستخدم 

كذريعة لعدم االدخار، وجيب أن ال يستخدم ذوو اإلعاقة إعاقاهتم كعذر لعدم االدخار.

يمكن استخدام املّدخرات لالستثامر يف  التعليم أو أنشطة التدريب أو األعامل. فأغلب أنشطة األعامل اجلديدة  تتطّلب 
نوعًا من املدخرات الشخصية. وعادة ما ال تنظر مؤسسات التسليف بعني الرضا إىل األعضاء اجلدد الذين مل يثبتوا 

قدرهتم عىل االدخار، سواء النقدي أو العيني.
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القروض

القروض هي ائتامن ينبغي عادة تسديده بفائدة خالل فرتة حمددة من الزمن. ويمكن أن تقدم القروض  بطرق خمتلفة، 
بام فيها عب مجاعات املساعدة الذاتية أو تعاونيات القروض واملدخرات أو مؤسسات التمويل البالغ الصغر أو البنوك 

التجارية.

املنح

قد تكون املنح نقدية أو عينية، كأدوات أو معدات، أو حيوانات، أو أدوات زراعية. وغالبًا ما تكون متوفرة عن طريق 
البامج احلكومية أو املنظامت غري احلكومية أو املؤسسات واجلمعيات املحلية أو البامج املعدة ملساعدة املجموعات 

املستضعفة.

التأمني

مقّدمو  ويقّدم  الصحي.  التأمني  أو  احلياة  أو  الزراعية  املحاصيل  عىل  التأمني  مثل  التأمني،  من  خمتلفة  أنامط  توجد 
اخلدمات املالية يف بعض األحيان التأمني كعنرص مكمل للقروض. كام يقّدم بعضهم أيضًا التأمني ضد اإلعاقة الذي  

يعّد  آلية وقائية هامة للمساعدة يف جتنب املصاعب االقتصادية املتعلقة بالعجز املحتمل.

أنظمة حتويل األموال

بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون العمل أو يعتمدون عىل دعم اآلخرين خارج جمتمعهم املبارش، فإن احلصول عىل 
نظام كفء وسهل االستخدام لتحويل األموال يمكن أن يكون رضوريًا. ففي بعض البلدان قد يستخدم هلذا الغرض 
أنظمة غري رسمية وليست مرتبطة باملصارف. وقد تكون هناك حاجة للحصول عىل خدمات أنظمة حتويل األموال 

للبدء بعمل جتاري.

أنواع مقّدمي اخلدمات املالية

ومقّدمو  متخّصصون،  خدمات  مقّدمو   - جمموعات  ثالث  إىل  عامة  بصورة  املالية  اخلدمات  مقدمي  تقسيم  يمكن 
خدمات غري نظاميني، ومقّدمو خدمات غري متخصصني.

مقّدمو اخلدمات املتخّصصون

هنالك طائفة متنّوعة من املنظامت التي تقّدم كل منها أنامطًا خمتلفة من اخلدمات املالية. فعىل سبيل املثال، تقدم التأمني 
خدمات  يونيون،  ويسترين  مثل  األموال،  حتويل  رشكات  تعرض  حني  يف  التأمني،  يف  متخصصة  رشكات  بواسطة 
حتويل األموال. وعادة ما تقّدم البنوك التجارية، اخلاضعة للنظم واللوائح، مجيع أنواع اخلدمات املالية، يف حني أن 
البنوك البيدية غالبًا ما توفر فقط حسابات االدخار. أما مؤسسات التمويل املتناهي الصغر املتخصصة، والتي يمكن 
القروض فقط، ولكنها  تقدم  ما  فغالبًا  أو حتى كبنوك،  مالية  أو رشكات  أن تكون مدرجة كمنظامت غري حكومية 
أخذت توفر وبشكٍل مضطرد خدمات االدخار وحتويل األموال والتأمني. كام تقدم تعاونيات االدخار والتسليف 

خدمات االدخار والقروض ألعضائها.
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مقّدمو اخلدمات غري الرسميني

صندوق  هو  شيوعًا  أكثرها  فإن  ذاتيًا،   تدار  التي  اجلامعات  بني  من 
الدوامة  »احلركة  بنظام  البلدان  بعض  يف  املعروف  الدوارة،  القروض 
بعض  )يف  أخرى  بلدان  يف  أخرى  وبأسامء   ،»merry-go-round
البلدان العربية تسّمى أيضًا »اجلمعية«(. ففي هذا النظام، تدفع جمموعة 
من األشخاص مقدارًا صغريًا من النقود يف »وعاء« مشرتك أسبوعيًا أو 
منحة  أو  كقرض  املقطوع  املبلغ  بعدها  ويعطى  طوعي،  بشكٍل   شهريًا 
واملجموعة  النظام  هذا   يعرف  كام  مرة.  كل  يف  األعضاء  من  لواحد 
أحد  أيضًا  وهو   .)ROSCA( الدوار  والتوفري  اإلقراض  بجمعية 
)انظر  الذاتية  املساعدة  مجاعات  من  العديد  يف  شيوعًا  األكثر  األنشطة 

العمل احلر؛ ومكّون التمكني: مجاعات املساعدة الذاتية.( 

متثل مثل هذه البامج التقليدية وسيلة مرصفية ذات كفاءة عىل مستوى املجتمع، حيث يمكن لألعضاء بسهولة ادخار 
واستالم مبلغًا مقطوعًا بشكل دوري لتغطية نفقات معينة. وتعمل هذه األنظمة غري الرسمية عىل تعبئة املدخرات  
املحلية واحلفاظ عليها يف املجتمع وألهنا تعتمد يف عملها بشكٍل رئييس عىل الثقة، فإهنا تبني تضامنًا مجاعيًا قويًا وتعزز 

رأس املال االجتامعي.

مقّدمو اخلدمات غري املتخصصني

يف كثري من األحيان، تقّدم منظامت غري حكومية غري متخّصصة ومنظامت دينية ومنظامت ذوي اإلعاقة ووكاالت 
املتخّصصة ال تكون مهمتها  املنظامت غري  أو قروض. وال تكون مهمة هذه  مالية يف شكل منح  حكومية خدمات 

الرئيسية تقديم اخلدمات املالية، لكنها تقدم اخلدمات املالية كنشاٍط  إضايف.

تشمل مواطن قّوة مقّدمي اخلدمات غري املتخّصصني ما ييل:

يمكن هلذه املؤسسات إعطاء قروض مرتافقة مع تدريب عىل املهارات التقنية والتجارية؛	•
يمكن أن تكون القروض نقدية أو عينية، مثاًل بعد انتهاء دورة التدريب عىل املهارات، قد حيصل املتدّربون عىل 	•

جمموعة أدوات أو آلة خياطة أو أدوات ُمساِعدة مثل الكرايس املتحركة.

أما مواطن الضعف فتشمل التايل:

ال تعطي هذه األنشطة عادة تقديرًا كافيًا للوقت واخلبة الفنية املطلوبة لتشغيل خدمات اإلقراض؛	•
عملية الفرز املسبق للزبائن ذوي اإلعاقة قد تكون غري حمكمة بحيث يتم اختيار متلقني للقروض ممن ليس لدهيم 	•

االهتامم أو االستعداد لالستفادة من القرض بشكٍل ناجح؛
عادة ما تكون نسب الفائدة مدعومة وإنفاذ السداد غالبًا ما يكون متساهاًل؛	•
قد تكون تكلفة تشغيل برنامج ائتامين مرتفعة بشكل غري متناسب مع النتائج املحققة؛ وعىل وجه اخلصوص، فإن 	•

تآكل رأس مال اإلقراض نتيجة نسب السداد املنخفضة قد جيعل البنامج بمجمله غري مستدام.
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األنشطة املقرتحة

تعزيز عادة االدخار

أن املدخرات هي حجر األساس املايل لتطوير سبل كسب العيش الناجحة، خاصة بالنسبة للفقراء واألفراد الضعفاء. 
وإذا مل يتعّلم  الفرد عادة االدخار، جيب أن ال نشجعه عىل االستدانة. فاملدخرات تعلم الناس عادة التضحية ووضع 
يشء جانبًا لتلبية احتياجات املستقبل. وهذه املعرفة والعادة أساسية للسداد الناجح ألي قرض مستقبيل. ويف نفس 
التمويل  الفرد يف وضع أفضل بكثري للحصول عىل خدمات  املدخرات يضع  بناء األصول من خالل  فإن  الوقت، 

البالغ الصغر العامة، والستخدام االئتامن البالغ الصغر عىل نحو فّعال. 

إن العضوية يف مجاعات االدخار غري الرسمية، مثل مجعية اإلقراض والتوفري الدّوار، يمكن أن تتيح إمكانية احلصول 
عىل اخلدمات املالية. ولكن الوصول إىل مثل تلك اجلامعات يعني أن ذوي اإلعاقة يملكون املقدرة واالستعداد لتوفري 
لقبول  اجلامعات  تلك  لدى  استعداد  وجود  أيضًا  يستوجب  كام  املطلوب؛  الشهري  أو  األسبوعي  االدخار  مقدار 
أشخاص ذوي إعاقة يف عضويتها األمر الذي ثبتت يف أغلب األحيان صعوبة حتقيقه ألن هذه اجلامعات شأهنا شأن 
ذوي  األشخاص  بعض  ل  شكَّ االستبعاد،  هذا  مثل  عىل  وكرد  اإلعاقة.  ذوي  إقصاء  إىل  متيل  عام،  بشكٍل  املجتمع 

اإلعاقة مجعيات لإلقراض والتوفري الدّوار خاصة هبم.

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن حتفز وتعلم ذوي اإلعاقة وأرسهم االدخار من خالل:

تسهيل تنظيم مجاعات االدخار ضمن األشخاص ذوي اإلعاقة؛	•
مساعدة األفراد يف فتح حسابات بنكية يف مؤسسات موثوقة؛	•
مساعدة ذوي اإلعاقة ليصبحوا أعضاء يف مجاعات املساعدة الذاتية واألنواع املشاهبة من مجاعات االدخار؛	•
بناء قدرة أعضاء اجلامعة يف اإلدارة والتنظيم  املايل.	•
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اهلنداإلطار 33
مجاعات املساعدة الذاتية الشاملة للجميع حتدث فرقًا

شيتاناليا Chetanalya، هي منظمة غري حكومية تعمل يف ست مناطق فقرية يف دهلي باهلند، وتشّجع الفقراء 
بمن فيهم ذوي اإلعاقة عىل إنشاء مجاعات للمساعدة الذاتية. وقد حقق حجم رأس املال الذي تّم توليده من 
خالل نظام مجاعة املساعدة الذاتية حتسينات جوهرية يف حياة العديد من الفقراء. وتضّم منظمة شيتاناليا 578 
وقد  كبريًا.  مدخراهتا  مبلغ  ويعد  ببناجمها  املغطاة  الست  املناطق  مجيع  يف  الذاتية  املساعدة  مجاعات  من  مجاعة 
استخدمت املدخرات السنوية جلامعة نموذجية يف دفع تكاليف حتسني السكن، وسداد الديون وفواتري اخلدمات، 
اجلنازة،  ومرصوفات  الطبية،  والنفقات  املركبات،  وإصالح  رشكات،  وتأسيس  والزواج،  والسفر،  والتعليم، 
متجر  وافتتاح  احتفالية،  أجر، ومرصوفات  مقابل  نقل  العجالت الستخدامها كوسيلة  ثالثية  الدراجة  ورشاء 

صغري، وفتح حساب بنكي، واسطوانات الغاز، وكتب مدرسية، ورشاء تلفاز.

ويف هذا البنامج، يتّم إدراج ذوي اإلعاقة وأمهات 
األطفال ذوي اإلعاقة يف مجاعات املساعدة الذاتية 
هبم  خاصة  مجاعات  بتشكيل  يقومون  فال  العامة 
ذوي  من  األعضاء  نسبة  وتبلغ  الذاتية.  للمساعدة 

اإلعاقة يف هذه اجلامعات 6 %.

املساعدة يف مواجهة االقصاء الذايت

إىل نقص يف   تؤّدي  أن  الطفولة يمكن  املفرطة خالل  إىل احلامية  باإلضافة  والنبذ  املتكّررة من االقصاء  التجارب  إن 
احرتام الذات أو الثقة بالنفس. ويمكن أن يقود ذلك إىل اإلقصاء الذايت من اخلدمات مثل االئتامن البالغ الصغر. كام 
أن هناك نوعًا آخر من االقصاء الذايت يتمثل يف التوقعات التي تسود لدى بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة وأرسهم 

بأهنم يستحّقون اإلحسان.

إن العوائق التي خيلقها اإلقصاء الذايت قد يكون من الصعب التغلب عليها، وما مل يقم ذوو اإلعاقة بمواجهة هذا 
التحدي فلن يكونوا قادرين عىل االستفادة من أنواع املداخالت األخرى. لذا، فالتصّدي لإلقصاء الذايت هو أوالً 
وقبل كل يشء  مسؤولية الفرد ذي اإلعاقة وأرسته. وتؤدي منظامت ذوي اإلعاقة وبرامج التأهيل املجتمعي دورًا 
هامًا يف مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الوفاء هبذه املسئولية من خالل النصيحة واملشورة احلريصة والواعية.
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اإلطار 34

حمل أوكا لتصليح الدراجات 
أوكا شاب يعيش يف أوغندا، وقد تسبب شلل األطفال يف طفولته يف مشاكل حركية شديدة، األمر الذي استنفذ 

ثقته بنفسه. مل يكن أوكا يعتقد أنه سيكون قادرًا عىل إعالة أرسته، لكن تّم تدريبه من قبل برنامج التأهيل املجتمعي 
عىل إصالح الدّراجات. ومتت مناقشة موقع التدريب مع خبري يف إصالح الدراجات. وبعد ثالثة  أشهر، مل 

يكتسب أوكا املهارات الرضورية وحسب، بل متّكن من توفري املال الكايف لرشاء جمموعة أساسية من األدوات 
اليدوية. وأوكا اليوم يدير عماًل جيد جدًا حتت شجرة، لديه طابور دائم من الزبائن وهو يدّرب أربعة تالميذ 

بنفسه ) اثنان منهم ذوا إعاقة(. وقد بنى خمزونًا من قطع الغيار، وخيطط لفتح حساب مع مؤسسة للتمويل البالغ 
الصغر، ويتمنى يف النهاية أن  حيصل عىل قرض لبناء ورشة دائمة.

أوغندا 

التعرف عىل نامذج القدوة

حيتاج ذوو اإلعاقة إىل نامذج قدوة إجيابية إلهلامهم ملواجهة حتّدي العمل احلر. فأصحاب األعامل الناجحون من ذوي 
اإلعاقة موجودون يف العديد من املجتمعات. وإذا ما تّم ضمهم إىل شبكة برنامج التأهيل املجتمعي فإهنم لن يلهموا 
غريهم من ذوي اإلعاقة فحسب، ولكنهم سيغريون أيضًا مواقف املجتمع بشكٍل عام وجمتمع التمويل البالع الصغر 

بشكٍل خاص.

اإلطار 35

وانج يصبح قدوة حسنة 
يعيش وانج يف منطقة جبلية نائية يف الصني، وقد فقد برصه بعد حادث. وكانت تلك كارثة بالنسبة ألرسته، ألن 
ذلك كان يعني أنه لن يستطيع العمل بعد ذلك كمزارع ليعيل أرسته. ومن خالل برنامج حميل للتأهيل املجتمعي 

تعلم مهارات التنقل واالستقالل عن اآلخرين. وقد تلقى تدريبًا عىل التدليك وحصل عىل قرض إلنشاء مرشوعه 
اخلاص يف بلدة جماورة. وهو يدير حاليًا مرشوعًا مزدهرًا للتدليك، يوظف 10 آخرين من ذوي االعتالالت 

البرصية، ويدر عليه ما يكفي ليعيل أرسته ويعلم ابنتيه التوأم. وقد درب أيضًا 60 من ذوي االعتالالت البرصية 
عىل التدليك، وينظر إليه كنموذج يقتدى به من قبل ذوي اإلعاقة يف منطقته.

الصني 
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تيسري احلصول عىل اخلدمات املالية العامة

املطبقة عىل غري ذوي اإلعاقة. ويميل  بنفس الرشوط  املالية  جيب أن يستطيع ذوو اإلعاقة احلصول عىل اخلدمات  
بني  السائدة  السلبية  املواقف  أو  الثقافية  أو  املادية  العوائق  بسبب  اإلعاقة  ذوي  الستبعاد  املالية  اخلدمات  مقدمو 

موظفيهم. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تيرس احلصول عىل هذه اخلدمات عب: 

منارصة املساواة بني ذوي اإلعاقة وأقراهنم يف فرص احلصول عىل اخلدمات املالية العامة؛	•
حتديد مقدمي اخلدمات املالية وتقديم أصحاب األعامل من ذوي اإلعاقة كزبائن حمتملني هلم؛	•
مساعدة مقّدمي اخلدمات املالية لرياعوا مسألة اإلعاقة، بحيث يمكنهم توسيع قاعدة زبائنهم لتشمل ذوي اإلعاقة؛	•
الرتويج لفكرة توظيف موظفني مؤهلني من ذوي اإلعاقة لدى مقدمي اخلدمات املالية؛	•
عىل 	• املوظفني  تدريب  يعد  االعتبار.  يف  اإلعاقة  ذوي  الزبائن  احتياجات  ألخذ  املالية  اخلدمات  مقّدمي  تشجيع 

مراعاة التنوع، باإلضافة إىل إعداد الرتتيبات البيئية املناسبة، خطوة موضع ترحيب من قبل مجيع الزبائن؛
باخلدمات 	• األمر  يتعلق  عندما  توقعه  يمكن  وما  املالية  اخلدمات  مقّدم  إىل  الوصول  كيفية  اإلعاقة  ذوي  تعليم 

وااللتزامات؛
النساء ذوات اإلعاقة هن ربات 	• املالية؛ غالبًا ما تكون  النساء ذوات اإلعاقة يف احلصول عىل اخلدمات  مساعدة 

التحكم  الوالدين، وحيتجن إىل متكينهن من  السن من  األرس، مسؤوالت عن رعاية األطفال باإلضافة إىل كبار 
بشئوهنن املالية وإدارهتا لتلبية احتياجات األرسة بشكل أفضل.

إثيوبيااإلطار 36

املساعدة يف تأمني احلصول عىل القروض

يف إثيوبيا، تستطيع النساء ذوات اإلعاقة املنخرطات يف أنشطة صغرية يف جمال األعامل احلصول عىل قرض من 
الدولية.  العمل  منظمة  أطلقته  مرشوع  بفضل    ،Gasha غاشا  تسمى  الصغر،  البالغ  للتمويل  عامة  مؤسسة 
تقييم  بموجبه  يتم  ترتيب  لوضع  غاشا  مؤسسة  مع  الدولية  العمل  منظمة  مرشوع  عىل  القائمون  تفاوض  وقد 
طلبات احلصول عىل قروض املقدمة من النساء ذوات اإلعاقة من صاحبات املشاريع، واملوافقة عليها باستخدام 
االئتامن  لضامن  صندوق  أنشئ  اإلعاقة.  ذو  غري  من  اآلخرين  األشخاص  طلبات  مع  املستخدمة  املعايري  نفس 
للتغلب عىل تردد مؤسسة التمويل البالغ الصغر يف تقديم قروض لتلك املجموعة من العمالء الاليت ينظر إليهن 
كمجموعة »أكثر عرضة للمخاطر«. وقدم املرشوع أيضًا تدريبًا حول التوعية باإلعاقة ملوظفي املؤسسة. وتلقت 

ما يزيد عىل 150 امرأة ذات إعاقة القروض من مؤسسة التمويل البالغ الصغر العامة - غاشا.
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احلامية االجتامعية

املقدمة

هتدف تدابري احلامية االجتامعية إىل  تقديم شبكة أمان حلامية الناس من الفقر وخسارة أو نقص الدخل بسبب املرض، 
أو اإلعاقة، أو التقدم يف السن.

ففي البلدان ذات الدخل املرتفع، متلك أغلبية الناس محاية اجتامعية عىل شكل الرعاية االجتامعية أو املعاش التقاعدي، 
سواء من الدولة أو عب برنامج  خاص أو كليهام.  وحتصل األغلبية أيضًا عىل الرعاية الصحية، التي متوهلا الرضائب 
أو أقساط التأمني. يف تلك البلدان، إذا مل يستطع الناس العمل، فإهنم يتم منعهم من الوقوع يف براثن الفقر من خالل 
إعانات البطالة وبدالت اإلعاقة وغريها من أشكال املساعدة. أما األشخاص الذين أصبحوا ذوي إعاقة نتيجة حلادث 
أثناء العمل أو املرض فقد تشمل تدابري احلامية االجتامعية التي متنح هلم التعويض اإلبقاء عىل الدخل وتكلفة الرعاية. 
وقد حيصل ذوو اإلعاقة عىل أشكال متنوعة من املساعدة املالية، مثل بدالت التنقل أو إعانات اإلعاقة. ففي  تلك 

البلدان، هناك تدابري للحامية االجتامعية مصممة لضامن احلصول عىل السلع واخلدمات الرضورية للعيش بكرامة.

قّوة االقتصاد وموارد احلكومة،  اعتامدًا عىل  يتفاوت بشكٍل كبري  الوضع  فإن  املنخفض  الدخل  البلدان ذات  أما يف 
لكن عمومًا، ال يتمتع سوى عدد قليل جدًا من الناس بحامية اجتامعية. وأولئك الذين يملكون عماًل مدفوع األجر 
الغالبية العظمى من  يف االقتصاد الرسمي قد يملكون معاشًا تقاعديًا وأشكاالً أخرى من احلامية االجتامعية، لكن 
الناس غالبًا ما تكافح من أجل البقاء يف االقتصاد غري الرسمي الذي ال يوجد فيه محاية رسمية ضد خسارة الدخل 
عند التقدم يف السن أو بسبب املرض أو اإلعاقة. وقد تكون  الرعاية الصحية العمومية غري كافية والرعاية الصحية 
اخلاصة ال يمكن حتّمل نفقاهتا بالنسبة للفقراء. قد يكون األشخاص  ذوو اإلعاقة غري قادرين عىل حتّمل نفقات معظم 

وسائل العون واللوازم األساسية التي متكنهم من عيش حياة أكثر كرامة.

املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  اإلعاقة،  ذوي  غري  من  أم  اإلعاقة  ذوي  من  أكانوا  سواء  الناس،  أغلب  فإن  لذا 
لذوي  وبالنسبة  املحيل.  واملجتمع  األرسة  عىل  تقوم  التي  االجتامعية  للحامية  الرسمية  غري  األنظمة  عىل  يعتمدون 

اإلعاقة الذين ال يستطيعون العمل بسبب شدة إعاقاهتم، فإن الضامن االجتامعي هو اخليار الوحيد أمامهم.

تطالب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )3( من البلدان االعرتاف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلامية 
االجتامعية والتمتع هبذا احلق دون متييز بسبب من اإلعاقة )املادة 28(. وتوضح ما هو املطلوب لتمكني ذوي اإلعاقة 
النظيف واخلدمات واألجهزة ذات األسعار  الطعام وامللبس واملاء  بام يف ذلك: احلصول عىل  التمتع هبذا احلق  من 
احلد  وبرامج  االجتامعية  احلامية  وبرامج  باإلعاقة،  املرتبطة  االحتياجات  لتلبية  املساعدات  من  ذلك  وغري  املعقولة، 
من الفقر والتدريب الكايف وإسداء املشورة واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة وبرامج اإلسكان العام، واستحقاقات 

وبرامج التقاعد.
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اإلطار 37

أوفا تدّقق يف التفاصيل 
أوفا هي من مستخدمي الكريس املتحّرك يف مدينة بوالوايو يف زمبابوي. وهي تبيع الفواكه واخلرضوات يف 

السوق وعضو يف أربع مجاعات خمتلفة لالدخار:

• مجاعة نسائية شكلتها منظمة حملية غري حكومية لإلعاقة؛	
• مجاعة الكنيسة؛	
• مجاعة ادخار صغرية؛	
• رابطة للسكان.	

يف كل مجاعة من هذه اجلامعات كانت أوفا مشرتكة بشكل ما من أشكال االدخار.

• يف اجلامعة النسائية، كانت تساهم يف نوع من مدخرات التأمني يعرف باسم »نادي الدفن«. فعند وفاهتا سوف 	
حتصل ابنة اختها امَلِعيلة عىل مبلغ مقطوع يمكن استخدامه لتكاليف اجلنازة وأشياء أخرى.

• ويف كنيستها، تنتمي إىل مجاعة اّدخار تركز عىل التوفري ألجل رشاء األدوات املنزلية.	
• مخسة 	 من  تتكون  املالية(  اخلدمات  انظر   ،ROSCA( الدّوار  والتوفري  لإلقراض  مجعية  هي  الثالثة  اجلامعة 

أصدقاء؛ تستخدم أوفا املبلغ املقطوع الذي حتصل عليه بشكل دوري لرشاء الفاكهة باجلملة، مما يمكنها من 
زيادة عوائدها.

• أن تكون اإلجيارات وفواتري اخلدمات عادلة وتقوم بجمع مواردها 	 إليها تضمن  تنتمي  التي  السكان  رابطة 
لتحسني البناية الذي تقع شقتها فيه.

الفواكه واخلرضاوات، تبني أوفا أن الدخل املنخفض ال يؤّدي بالرضورة  بيع  القليل من  عىل الرغم من كسب 
أثناء  ابنة اختها  إدارة حياهتا وإعالة  يمّكنها من  فاّدخارها ومشاركتها يف مجاعات لالدخار  الفقر الشخيص.  إىل 
ملاليني  رضورية  املجتمعية كهذه  املحلية  الدعم  آليات  تكون  احلكومي،  لألمان  أي شبكة  غياب  ويف  الدراسة. 

الناس من ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض.

تقول أوفا: »إين أخاف اهلل، 
ودائاًم ما أقتصد يف نفقايت 
وأدقق بالتفاصيل. وأختذ 
من زبائني أصدقاء. وإن 
كان هناك من يراين امرأة 

ناجحة، فإن ذلك يعود هلذه 
األسباب«.

زمبابوي 
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اهلدف
أن يتمّتع ذوو اإلعاقة العاطلون عن العمل أو الذين ال يستطيعون العمل أو الذين تكون مواردهم من األنشطة املهنية 

غري كافية لتوفري دعم مايل ملعيشتهم، أن يتمتعوا بحّد أدنى من مستوى املعيشة من خالل تدابري احلامية االجتامعية.

دور التأهيل املجتمعي
التأهيل املجتمعي هو تيسري حصول ذوي اإلعاقة عىل االستحقاقات االجتامعية العامة أو اخلاصة وتعزيز  إن دور 

جهود توفري تدابري احلامية االجتامعية.

النتائج املرجوة
أو 	• املرض  أو  السن  كب  بسبب  الدخل  خسارة  ضد  االجتامعي  الضامن  تدابري  نفس  عىل  اإلعاقة  ذوي  حصول   

اإلعاقة كغريهم من املواطنني.
حصول ذوي اإلعاقة العاطلني عن العمل، أو الذين يكسبون القليل جدًا الذي ال يكفيهم ليعيشوا حياة كريمة أو 	•

غري القادرين عىل العمل عىل تدابري احلامية االجتامعية املتوفرة.
هلذه 	• وإدراكهم  اإلعاقة  ذوو  يواجهها  التي  اخلاصة  للصعوبات  القائمة  االجتامعية  اخلدمات  مقدمي  مراعاة 

الصعوبات وتكييف تقديمهم للخدمة تبعًا لذلك.
تأسيس مقدمي الضامن االجتامعي لرشاكات مع األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل املنظامت التي متثلهم، ومع 	•

مقدمي اخلدمات، لتكييف املامرسات تبعًا الحتياجاهتم اخلاصة.

املفاهيم الرئيسية
هتدف نظم احلامية االجتامعية إىل كفالة أن يتمتع األفراد ممن تشملهم مثل هذه النظم باحلد األدنى من معايري العيش. 
يمكن تقسيم نظم احلامية االجتامعية بصورة عامة إىل نظم رسمية )ممثلة باحلكومة واملنظامت الكبرية( وأخرى غري 

رسمية )ترتيبات يعّدها املجتمع(.

النظم الرسمية

عىل  رئييس  بشكٍل  يتوقف  اإلعاقة  لذوي  الرسمية  االجتامعية  احلامية  أشكال  من  شكل  أي  بتقديم  الدولة  قيام  إن 
املستضعفة  والفئات  الفقراء  الرسمية  االجتامعية  املساعدة  برامج  تستهدف  وقد  احلكومية.  ومواردها  اقتصادها 

عمومًا، عب ختفيف حدة الفقر أو نظم احلد منه، أو تستهدف ذوي اإلعاقة عىل وجه اخلصوص.

 التخفيف من حدة الفقر ونظم احلد من الفقر

الكبرية يف األغلب، نذكر  املنظامت  أو  النظم والتي تديرها احلكومة  تندرج حتت هذه  التي  التدابري  من األمثلة عىل 
التي  العمومية  النقد املرشوط، وبرامج األعامل  التكلفة، ونظم حتويل  الطعام، ومساعدة اإلسكان منخفض  تقديم 
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توظف الفقراء عىل أساس الطعام مقابل العمل أو األجر مقابل العمل. وتوجد مثل تلك النظم يف العديد من البلدان 
ذات الدخل املنخفض وقد تشمل أو ال تشمل ذوي اإلعاقة بشكٍل خاص. 

اإلطار 38

نظم احلد من الفقر ال تضمن التشغيل 
يلزم »مرسوم األشخاص ذوي اإلعاقة« اهلندي حكومات الواليات بضم ما ال يقل عن 3 % من ذوي اإلعاقة 

يف مجيع نظم احلد من الفقر، غري أن إدماج ذوي اإلعاقة يف مثل هذه النظم يكون عمومًا منخفضًا جدًا. ويف عام 
2005، أصدرت اهلند املرسوم الوطني خلطة كفالة التشغيل الريفي الذي خيول كل األرس الريفية التمتع بمئة يوم 
من العاملة املضمونة باحلد األدنى من األجر القانوين أو احلصول عىل بدل إذا مل يتم توفري عمل خالل 15 يومًا من 
التسجيل. ويسعى هذا القانون، من خالل ضامنه للعمل املدفوع األجر، حلامية »احلق يف العمل« املنصوص عليه يف 

الدستور، والذي يعتب بحد ذاته عنرصًا حموريًا إلعامل »احلق يف الغذاء«.

ولكن املرسوم ال يتضّمن أي إشارة إىل حصة 3 % املحجوزة لذوي اإلعاقة التي ألزم هبا مرسوم ذوي اإلعاقة.  
ووجدت الدراسات أن تنفيذ املرسوم الوطني خلطة كفالة التشغيل الريفي يرتافق مع متييز شديد عىل أساس من 

الطبقة االجتامعية والنوع االجتامعي واإلعاقة )6(.

اهلند 

نظم املساعدة االجتامعية

تدابري املساعدة االجتامعية هي إغاثة أولية ألولئك الذين ال يستطيعون كسب عيشهم يف السوق املفتوحة، وتشتمل 
عىل مساعدة البطالة وإعانات اإلعاقة واملعاشات التقاعدية. وكام هو احلال يف تدابري الضامن االجتامعي، فإن املساعدة 
هذه  مثل  فيها  فتندر  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  أما  املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  يف  تقديمها  يتّم  االجتامعية 
املساعدة. وينطبق األمر ذاته بالنسبة للتكاليف اإلضافية التي يتكّبدها املرء لكونه من ذوي اإلعاقة )تكاليف مقّدمي 
الرعاية، والتنقل، التعديالت التي جترى عىل مكان اإلقامة ... الخ( حيث إن هذه التكاليف يمكن الوفاء هبا عب تدابري 

املساعدة االجتامعية يف البلدان ذات الدخل املرتفع، يف حني يندر حصول ذلك يف البلدان ذات الدخل املنخفض.

م أي مساعدة مبارشة لذوي اإلعاقة، يف حني أن هناك بلدانًا أخرى تقدم  ويف بعض البلدان الشديدة الفقرية ال ُتَقدِّ
حتويالت نقدية لفئات معينة من ذوي اإلعاقة، ولكن بقدر رمزي فقط. ويف املقابل، فإن البلدان التي متلك اقتصادًا 
رسميًا قويًا وقاعدة رضيبية منتظمة قد توفر ما يكفي األرسة للبقاء، إال أن تشغيل مثل هذه النظم يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض تعرتضه حتديات تشتمل عىل ما ييل:

االحصائيات املتعلقة بذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال يمكن التعويل عليها غالبًا، لكن معظم 	•
البلدان التي تعطي مثل هذه املساعدة تستخدم النسبة 1 % أو أقل - وهي أقل بكثري من األعداد الفعلية لذوي 

اإلعاقة.
قد يكون مبلغ اإلعانة أقل من التكلفة التي سيتكبدها املرء الستالمه.	•
الكثري من الفقراء ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية ال يعلمون الكثري عن هذه النظم أو قد ال 	•

جيدون من سبيل للحصول عىل االستحقاقات املقدمة.



احلامية االجتامعية     61

نظم تعويض املوظف والعامل

بالنسبة للقلة التي متلك عماًل يف االقتصاد الرسمي، قد تكون نظم تعويض العامل متوفرة للموظفني الذين حتصل 
ل هذه التعويضات يف الغالب من خالل التأمينات  لدهيم إعاقة نتيجة حلادث يف العمل أو مرض مرتبط بالعمل. ومُتوَّ

االجتامعية اإللزامية.

ويف بعض البلدان، تتّم املسامهات يف الضامن االجتامعي من خالل صناديق االدخار الوطني - وهي عبارة عن نظم 
واإلعاقة  الصحية  املخاطر  لتغطية  االستحقاقات  من  بمجموعة  باملقابل  عليهم  تعود  للموظفني  اإللزامي  لالدخار 
واهلرم وغريها من املخاطر. وكام هو احلال يف نظم التأمينات االجتامعية، يتم تغطية األشخاص فقط إذا كانوا يعملون 

يف وظيفة رسمية.

النظم غري الرسمية

بام أن قّلة من ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض هي التي متلك وظائف رسمية وحيث أن نظم الرعاية 
الرسمية  غري  احللول  عىل  يعتمدون  اإلعاقة  ذوي  فإن  كاٍف،  غري  أو  رمزيًا  دورًا  تلعب  القائمة  املبارشة  االجتامعية 

ليتمكنوا من حتمل األزمات الناجتة عن خسارة العمل أو املرض  أو اإلعاقة أو اهلرم. وتشمل هذه احللول:

الدعم الفردي أو األرسي؛	•
مجاعات أو مؤسسات الدعم  املجتمعي؛	•
مجاعات املساعدة الذاتية؛	•
نظم التأمني البالغ الصغر.	•

الدعم األرسي

بالنسب ملعظم الناس يف البلدان ذات الدخل املنخفض، ال تزال األرسة متثل الوسيلة الرئيسية للدعم طول احلياة. 
ومتيل األرسة للعمل كوحدة اقتصادية إىل حد أبعد بكثري مما هو احلال عليه بالنسبة لألرسة يف البلدان ذات الدخل 
التمييز يف  الفرد االقتصادية رضورية جدًا، فقد يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة  املرتفع. ولكن نظرًا إىل أن مسامهة 
مع  تعمل  نظرًا ألهنا  املجتمعي،  التأهيل  برامج  يتعنّي عىل  ولذا،  املسامهة.  تلك  مثل  تقديم  يستطيعوا  مل  إذا  أرسهم 

األرس، أن تساعد الشخص ذا اإلعاقة وأرسته عىل فهم كيف يمكن تقديم أفضل مسامهة.

اليمناإلطار 39
آلية التحويل النقدية

النقدية  آلية للتحويالت  التابع لوزارة الشؤون االجتامعية والعمل يف اليمن،  يعد صندوق الرعاية االجتامعية، 
النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة واأليتام.  التي تعوهلا  فيهم األرس  املجتمع، بمن  املستضعفة يف  للمجموعات 
يتقدم بطلب للحصول عىل دفعات شهرية. ولكن  الفئات ممّن  فرد من هذه  نظريًا ألي  متاحة  املعونات  وهذه 
القليل جدًا يعرف بشأن هذا املصدر للحصول عىل العون، كام أن الدفعات الفردية حمدودة. وتتمركز نقاط تسليم 

الدفعات يف املناطق احلرضية والوصول إليها بالنسبة لسكان املناطق الريفية يعتب أمرًا مكلفًا.
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مجاعات أو مؤسسات الدعم املجتمعي 

قد تعطي اجلامعات اخلريية واملنظامت الدينية واملجتمعية إما مساعدة عرضية أو ممنهجة للفئات املستضعفة، بمن فيهم 
املعينات واألجهزة،  املتحركة وغريها من  الكرايس  ذوي اإلعاقة. وقد تساعد هذه اجلامعات واملؤسسات يف رشاء 

وهي حليف حمتمل ومورد مفيد لبامج التأهيل املجتمعي.

مجاعات املساعدة الذاتية

إن مجاعات املساعدة الذاتية التي تتأسس الدخار املال وتقديم أنواع أخرى من الدعم املتبادل هي شكل فعال للحامية 
االجتامعية املتاحة لذوي اإلعاقة يف املجتمعات الفقرية، وأكثرها شيوعًا هي مجعيات اإلقراض والتوفري الدوار )انظر 

اخلدمات املالية(.

وهناك أنواع أخرى من مجاعات االدخار هتدف إىل حتقيق أهداف أكثر حمدودية. وقد تشكل بضعة نساء مجاعة لالدخار 
من أجل األدوات املنزلية أو إلعادة تسقيف منازهلن أو إلنشاء صندوق لتكاليف اجلنازة. وتكون مثل تلك اجلامعات 

عادة مسيطر عليها بالكامل من  قبل األفراد املكّونني هلا.

وإحدى ميزات مجاعات املساعدة الذاتية هذه أن كل األموال التي يتّم جنيها تأيت من أعضائها، وليس من اخلارج. 
لذا فجامعات املساعدة الذاتية هي أدوات قوية لتطوير االعتامد عىل الذات ورأس املال االجتامعي. إن برامج التأهيل 
املجتمعي، يف اهلند خاصة، تستخدم تشكيل اجلامعات كاسرتاتيجية رئيسية للوصول إىل ذوي اإلعاقة ومساعدهتم يف 
اهلروب من الفقر. ويف بلدان أخرى، تكون مجاعات املساعدة الذاتية أقل تطّورًا، ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن 

تلعب دورًا قياديًا يف املساعدة عىل إنشائها.

نظم التأمني املتناهي الصغر

يف غياب نظم الضامن االجتامعي الرسمية، يضع العديد من املجتمعات ذات الدخل املنخفض نظاًم للتأمني املتناهي 
النظم  هذه  تنظيم  وجيري  املخاطر.  وإدارة  االجتامعية  اخلدمات  عىل  واحلصول  األمان  من  حاجاهتا  لتلبية  الصغر 
الطوعية من قبل النقابات املهنية والبلديات ورشكات التأمني اخلاصة ومؤسسات التمويل املتناهي الصغر ومقّدمي 
هذه  ويف  التعاونية.  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  املجتمعية  واملنظامت  احلكومية  غري  واملنظامت  الصحية  اخلدمات 
أو  احلوادث  أو  املرض  أو  اخلسارة  حال  يف  حمدودة  تغطية  عىل  احلصول  أجل  من  صغريًا  قسطًا  األرس  تدفع  النظم 
اإلعاقة. وقد تعمل كنظم تأمني فردية، لكنها يف الغالب تكون برامج مجاعية، حيث تقوم بتجميع املخاطر - بمعنى 
أنه يتم دعم أعضاء اجلامعة ممّن هم يف حاجة إىل خدمة ما، من قبل أولئك الذين ال حيتاجون لالستفادة من التأمني يف 
ذلك الوقت. وعادة ما يشارك األعضاء يف صنع القرار ويتحّكمون يف تشغيل براجمهم التأمينية. كام تقوم احلكومات 
يف بعض األحيان بتعزيز أمثال تلك النظم، وذلك عب املسامهة يف الصندوق أو إعفاء هذه النظم من الرضيبة أو سن 

ترشيعات متّكنها من العمل.
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بنناإلطار 40
تعاونية نسائية للتمويل املتناهي الصغر

مجعية املساعدة املتبادلة للمرأة هي تعاونية للتمويل البالغ الصغر يف بنن، تعمل عىل تقديم اخلدمات للنساء ذوات 
الدخل املنخفض يف املناطق املحرومة من العاصمة واملناطق املحيطة هبا. ويمنح تأمينها الصحي املتناهي الصغر 
منافع بالنسبة للمرىض يمكن احلصول عليها من خالل مقدمني للرعاية الصحية جرى التعاقد معهم، ويتعنّي عىل 

هؤالء املرىض املسامهة يف سداد تكاليف مجيع اخلدمات.

التحديات املاثلة أمام تقديم احلامية االجتامعية

مهام كان شكل احلامية االجتامعية قيد النقاش، هناك جدل دائم حول من ينبغي محايته وكيف. من هو ذو اإلعاقة ومن 
هو اجلدير بتلقي املساعدة االجتامعية اخلاصة؟ ما هو االختالف بني احلقوق واإلحسان يف هذا السياق؟ هل احلامية 

االجتامعية متوافقة مع مبدأ عدم التواكل؟ 

النتائج؛ وجنبًا إىل جنب مع  التأهيل املجتمعي مسؤولية االنخراط يف هذه املسألة والتأثري يف  برامج  تقع عىل عاتق 
منظامت ذوي اإلعاقة يتعني عىل هذه البامج أن تعمل كوسطاء ومصادر للمعلومات ومنارصين ومرشدين. فإذا 
الفقر  الواجب، سيتعّرض ذوو اإلعاقة خلطر تركهم خارج نظم احلامية االجتامعية املصّممة ملكافحة  مل تنهض هبذا 

املدقع.

األنشطة املقرتحة

يف األنشطة املقرتحة التالية، جيب أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي باملشاركة مع ذوي اإلعاقة واملنظامت التي متثلهم. 

التأكد من تضمني ذوي اإلعاقة يف الرتتيبات القائمة

 احلامية االجتامعية هي عنرص أسايس للمقاربة الشاملة لإلعاقة. ويتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل باملشاركة 
تقديم  تّم  سواء  السائدة،  االجتامعية  احلامية  تدابري  يف  اإلعاقة  ذوي  مجيع  تغطية  لضامن  اإلعاقة  ذوي  منظامت  مع 
اخلدمات التي حتّددها هذه التدابري عب نظام الضامن االجتامعي أو برنامج املساعدة االجتامعية أو نظام غري رسمي. 

لتحقيق ذلك بشكل فّعال، يتوّجب عىل برامج التأهيل املجتمعي أن:

تكون عىل علم كامل بالرتتيبات املنصوص عليها يف أحكام القانون، مثل حقوق العامل وأي استحقاقات يمكن أن 	•
يطالب هبا ذوو اإلعاقة مثل املساعدة يف التنقل والدراسة والتدريب واملعينات واألجهزة؛

تضمن أن يكون مجيع ذوي اإلعاقة الذين تعمل هذه البامج معهم عىل دراية هبذه االستحقاقات وكيفية احلصول 	•
عليها؛

عىل 	• املتوفرة  االجتامعية  واملساعدة  االجتامعي  الضامن  نظم  بجميع  املتعلقة  للمعلومات  بيانات  قاعدة  جتمع 
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الصعيدين الوطني واملحيل والتأّكد من حصول ذوي اإلعاقة عىل هذه املعلومات؛ وجيب أن تشمل قاعدة البيانات 
هذه معايري االختيار وكيفية تقديم الطلب ونوعية املنافع املتاحة؛

تيرس جهود منظامت ذوي اإلعاقة ومنظامت الوالدين إلنشاء تعاقدات ورشاكات مع اهليئات املقدمة للخدمات 	•
العامة سواء يف جمال  الضامن االجتامعي أو املساعدة االجتامعية لكفالة تفهم تلك اهليئات لالحتياجات اخلاصة 

بذوي اإلعاقة وتكييف ممارساهتا تبعًا لذلك؛
تنضم للنشطاء والدعاة العاملني يف جمال قضايا اإلعاقة يف الضغط عىل صنّاع القرار للحصول عىل استحقاقات 	•

لذوي اإلعاقة لدى غياب مثل هذه االستحقاقات.

تسهيل وصول ذوي اإلعاقة عىل مرافق الغذاء واملياه ودورات املياه 

يتوّجب عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تكون عىل دراية بالبامج واخلدمات القائمة لتضمن توفري ما يكفي لألرس من 
الغذاء واملاء، وأن تعمل لضامن كون تلك املتطلبات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل اختالف طبيعة إعاقتهم، 

ستؤخذ بشكل كاف يف احلسبان. ويمكن حتقيق ذلك باملشاركة 
كبرية  مشكلة  املراحيض  وتعّد  اإلعاقة.  ذوي  منظامت  مع 
العديد من  يملك  النامي، حيث ال  العامل  أجزاء كثرية من  يف 
األشخاص مرحاضًا يف منازهلم ويتعنّي عليهم استخدام البيئة 
الطبيعية املحيطة كبديل عنه. من الصعب عىل ذوي اإلعاقة، 
خاّصة النساء ذوات اإلعاقة، القيام بذلك. وجيب عىل برامج 
إقامة  السلطات املحلية لتسهيل  العمل مع  التأهيل املجتمعي 

مرافق حتتوي عىل املراحيض ومزّودة بمصدر للمياه.

ضامن السكن وإمكانية الوصول

إن تكلفة استئجار مكان إقامة مناسب يمكن أن تكون أعىل بالنسبة لذوي اإلعاقة من غريهم )ألهنم عىل سبيل املثال 
قد حيتاجون إىل شقة يف الطابق األريض(، وهذه تضاف إىل تكاليف احلياة اليومية ألشخاص ذوي دخل حمدود أصاًل. 
ويعاين ذوو اإلعاقة غالبًا من التمييز يف جمال توفري السكن. ولذا، يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تكون عىل 
دراية هبذه املشكلة وأن تنشط كوادرها يف منارصة قضايا اإلعاقة مع السلطات ذات الصلة وتدعوها لضامن تكافؤ 

الفرص ومعاملة ذوي اإلعاقة وأرسهم أسوة باآلخرين.

وقد يصبح السكن الذي يسهل الوصول إليه مشكلة أيضًا عندما يغادر ذوو اإلعاقة منزهلم ليحرضوا تدريبًا أو يبحثوا 
عن عمل أو يبدأوا عماًل صغري يف موقع آخر. وقد ال يستطيع ذوو اإلعاقة استخدام مكان اإلقامة املتاح ألنه غري يسري 
بإمكانية  يتعّلق  التأهيل املجتمعي أن تكون ملّمة بمتطلبات األفراد ذوي اإلعاقة فيام  الوصول. ويتعنّي عىل برامج 
الوصول إىل املسكن وأن تعمل عن كثب مع املؤسسات املعنية يف القطاع العام واخلاص لتسهيل العثور عىل سكن 
بشكل  الوصول  يسري  السكن  يكون  أن  اختاذ خطوات لضامن  العمومي، جيب  التخطيط لإلسكان  مناسب. ولدى 

كامل وذا تكلفة معقولة ومطورًا بطريقة تساهم يف حتقيق املشاركة  الكاملة لذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم.
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ضامن احلصول عىل الرعاية الصحية واألدوات املعينة

حيتاج ذوو اإلعاقة للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية عىل أساس متكافئ مع اآلخرين من غري ذوي اإلعاقة.  
وقد  للرصع(،  عقاقري  )مثل  الصحي/إعاقتهم  بوضعهم  خاصة  صحية  رعاية  إىل  اإلعاقة  ذوي  بعض  وسيحتاج 

حيتاجون أيضًا إىل أدوات معينة )انظر املكّون الصحي(.

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي أن تكون عىل دراية باملواقع التي تتوفر فيها خدمات الرعاية الصحية واألدوات 
املعينة يف املناطق املحلية، وأن تقوم بإيصال هذه املعلومات إىل ذوي اإلعاقة وأرسهم. ويف بعض احلاالت، سوف 
يقوم برنامج التأهيل املجتمعي مبارشة بالرتتيب أو التيسري لتقديم الرعاية أو األدوات املعينة املناسبة. ويف حالة كون 
مثل هذه األدوات متاحة من قبل احلكومة أو املنظامت غري احلكومية، فإن هذه املعلومات جيب نرشها عىل نطاق واسع 

ليعرفها ذوو اإلعاقة.

بريواإلطار 41
مساعدة األمهات يف تسجيل أطفاهلن يف الربامج الصحية

األطفال  أمهات  أن معظم  بريو  املجتمعي يف ريف  التأهيل  برنامج  وجد 
فحوصات  إلجراء  الصحي  املركز  إىل  أطفاهلن  يأخذن  ال  اإلعاقة  ذوي 
منتظمة أو عندما يكونون مرىض. وساعد البنامج األمهات عىل تسجيل 
لألطفال.  املجاين  الوطني  الصحي  البنامج  يف  اإلعاقة  ذوي  أطفاهلن 
الصحية  اخلدمات  مقدمي  بني  جرسًا  املجتمعي  التأهيل  برنامج  وشكل 

وأرس األطفال ذوي اإلعاقة.

ضامن توفري املساعدة الشخصية عند احلاجة إليها 

املساعدة  تقديم  ويمكن  والدعم.  اليومية  الرعاية  يف  شخصية  مساعدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعض  يتطّلب  قد 
الشخصية يف املجتمعات من قبل متطوعني، ويف الغالب من قبل أفراد األرسة املدربني عىل القيام هبذه األدوار. ويف 
ملوظفي  فإن  الشخصية  املساعدة  عىل  التدريب  تقدم  ال  احلكومية  غري  واملنظامت  اإلعاقة  ذوي  منظامت  كون  حال 
املساعدة  تقديم  يف  األساسية  األمور  ومن  التدريب.  هذا  مثل  تنظيم  يف  ليلعبوه  مركزيًا  دورًا  املجتمعي  التأهيل 
االجتامعي:  املكّون  )انظر  مساعده  اختيار  عىل  قادرًا  يكون  أن  جيب  اإلعاقة  ذا  الشخص  بأن  االعرتاف  الشخصية 

املساعدة الشخصية(.

ضامن القدرة عىل الوفاء بالتكاليف املرتبطة باإلعاقة عند الرضورة

تقّدم احلكومات يف بعض الدول إعانات لتغطية التكاليف املرتبطة باإلعاقة التي يتكّبدها ذوو اإلعاقة والتي تضاف 
إىل تكاليف معيشتهم اليومية. هذه التكاليف اإلضافية قد تكون مرتبطة بالتنقل والسكن اليسري الوصول واألدوات 



ن كسب العيش     66 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 4: مكوِّ

املعينة أو التعديالت التي يتم إدخاهلا عىل األدوات واملعدات اليومية لتكييفها مع احتياجات ذي اإلعاقة. وتشمل 
أيضًا تكلفة خسارة األجر من قبل مقّدمي الرعاية املتطّوعني والذين هم بشكٍل رئييس من النساء. ويتعنّي الوفاء هبذه 
الصعب  من  ولكن سيكون  واملجتمع،  األرسة  حياة  يف  كامل  بشكٍل  املشاركة  اإلعاقة  لذوي  أريد  ما  إذا  التكاليف 

الوفاء هبذه التكاليف عىل وجه اخلصوص عندما يكون ذوو اإلعاقة 
وأرسهم يعيشون أصاًل يف براثن الفقر.

وعندما تكون هناك خمّصصات قائمة لتغطية هذه النفقات، يتوجب 
جيعل  وأن  هبا،  دراية  عىل  يكون  أن  املجتمعي  التأهيل  برنامج  عىل 
هذه املعلومات متاحة لذوي اإلعاقة وأن يقّدم هلم الدعم لالستفادة 
منها. فقد تكون إمكانية احلصول عىل هذا النوع من الدعم بمثابة 
الفرق بني االقصاء واإلدماج، وبالتايل بني املشاركة اجلزئية والكاملة 

يف املجتمع املحيل واملجتمع ككل. 

املراجع

قراءات مقرتحة
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adaptations to everyday articles and equipment. They also include the cost of loss of 
earnings by volunteer carers, who are mainly women. These costs must be met if people 
with disabilities are to participate fully in family and community life, but they are particu-
larly difficult to meet when people with disabilities and their families are already living 
in poverty.

Where such provisions are in place, the CBR programme 
needs to know about these, make the information availa-
ble to people with disabilities and support them in taking 
advantage of them. Having access to this type of sup-
port may make the difference between exclusion and 
inclusion, and thus between partial and full participa-
tion in the community and society.
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