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تقديم

تَُعد الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية واحدًة من ُمنظَّامت املجتمع األهيل املرصي التي تعمل عىل خدمة اإلنسان أيًّا 

شة والعشوائية يف العديد من محافظات مرص. وتصل بخدماتها املختلفة- السيام التنموية- ألكرث من  كان، داخل املجتمعات الفقرية واملُهمَّ

مليوين مواطن مرصي سنويًّا دون النظر للجنس أو الدين أو العقيدة. 

ا بنرش ثقافة الدميقراطية داخل املجتمعات التي تعمل  ومنذ نشأتها عام 1950، وطوال أكرث من نصف قرن، أولت الهيئة اهتامًما خاصًّ

بها عىل مستوى الجمهورية. وذلك من خالل تشكيل لجان ُمنتََخبة داخل هذه املجتمعات متثل حلقة الوصل بني األهايل وكافة الجهات 

الرسمية داخل املحافظة أو خارجها. وتقوم بعرض املشكالت التي يواجهها أبناء املجتمع، واملشاركة يف وضع الحلول املناسبة لها.

الحقيبة  الهيئة هذه  أصدرت  الحصول عىل حقوقهم"،  للخطر من  املعرضني  األطفال  "متكني  اإلطار، ومن خالل مرشوع  نفس  ويف 

ها متخصصون، بهدف تأهيل األخصائيني االجتامعيني للتعامل مع األطفال داخل املناطق والقرى الفقرية واملهمشة،  التدريبية التي أعدَّ

وبخاصة أطفال الشوارع وذوي اإلعاقة واألطفال العاملني يف الِحرَف املهنية.

تشمل الحقيبة ثالثة أدلة عمل تدريبية، إضافًة إىل فيلم درامي يهدف إىل نرش الوعي لدى املتعاملني مع هذه الظاهرة، من خالل 

طرح بعض مناذج للسلبيات التي ميكن أن تواجه األطفال من خالل تعاملهم مع القيادات املحلية داخل املجتمعات.

إنني أشكر كل الزمالء القامئني عىل هذا العمل الذي يَُعد مبثابة منوذج عميل ميكن تكراره، بهدف توسيع دائرة االستفادة من هذه 

الخربة، التي ستسهم بشكل كبري يف مساعدة هؤالء األطفال املعرضني للخطر للحصول عىل حقوقهم وامتالك حارضهم وبناء مستقبلهم.

الدكتور القس أندريه زيك

مدير عام الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية
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  الهدف العام من الدليل  

دليل تدريبي يستخدمه مدربون لتدريب عاملني يف مجال العمل ىف اإلعاقة بهدف تعميق املفاهيم الصحيحة املرتبطة باإلعاقة واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، حيث تساهم  هذه املفاهيم يف  بناء اتجاهات املجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، ونظرًا النتشار العديد من املفاهيم الخاطئة 

الدليل، ونأمل أن يعاون املهتمني واملتعاملني  القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية بإصدار هذا  الهيئة  عن اإلعاقة باملجتمع، لذا قامت 

بقضايا اإلعاقة عىل مواجهة تحدياتهم يف تعديل وتعميق املفاهيم الصحيحة املرتبطة باإلعاقة، مام يساهم يف بناء مجتمع دامج لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

  الفئة الُمسَتهَدفة من الدليل  

العاملون يف برامج تأهيل ذوي اإلعاقة سواء من جمعيات أهلية أو غريها "مكاتب تأهيل، رائدات صحية... و غريها".

  اإلطار العام للتدريب   

م املحتوى التدريبي يف الدليل من ثالث وحدات رئيسية تشمل كل وحدة ثالث جلسات متتالية )شكل 1( بحيث ميثِّل هذا الدليل بناًء  صمِّ

متشابًكا يبني بشكٍل تدريجي تراكمي املعارف واملهارات واالتجاهات الخاصة باملشاركني، بحيث تم ترتيب املحتوى التدريبي طبًقا لظروف 

د ومن املُخترََص إىل التفصييل. الفئة املُستَهَدفة املُتوقَّعة من حيث الخلفية واإلملام باملوضوع والزمن املتاح للتدريب ثم من العام إىل املُحدَّ
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دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
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دليل الميسر

ر دليل الميسِّ

يُعترََب هذا الدليل "مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة" خطًة تنفيذيًة لعملية التدريب الفعيل، وقد تم إعداُده طبًقا لنموذج ISD1 عىل أساس 

األهداف التدريبية واملعارف واملهارات وطرق التدريب ووسائله التي تم اتخاذ قرارات بشأنها يف مرحلة التصميم، وذلك لضامن تخطيط 

وتنفيذ التدريب عىل أساس معايري علمية وفنية سليمة بحيث يكون الحد األدىن أليام التدريب عىل موضوع اإلعاقة ال يقل عن ثالثة أيام 

وذلك لضامن تحول املعارف إىل سلوك ومنه إىل تطبيق عميل.

 والغرض من الدليل التدريبي الذي سيتم تنفيذه عىل املستوى املحيل هو:

- توضيح محتويات التدريب وأهدافه ورشوطه ومدته والوظائف املُستهَدفَة.

- توضيح الوحدات والجلسات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدافها وموضوعاتها. 

- استخدام الدليل كمرشد عام إلدارة الجلسات التدريبية. 

جلسة  كل  لتخطيط  وصف  مع  العملي  للتطبيق  الضرورية  واألدوات  تقديمية(  عروض  شكل  )في  األساسية  العلمية  المادة  توفير   -

ر. وملحوظات للميسِّ

- توفري وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من أنشطة الجلسة التدريبية.

- تسهيل تطوير التدريب يف املستقبل.

- مساعدة امليرسِّ عىل تنفيذ التدريب بسهولة. 

- ميكن تطوير الدليل وفًقا الحتياجات الفئات املُستَهَدفة، وفًقا ملستوى خلفياتهم الثقافية والتنموية.

ر: رها في الميسِّ شروط ُمسَبقة يجب توفُّ

- لديه املهارات األساسية الالزمة للتدريب.

- لديه خربة جيدة يف مجال اإلعاقة. 

- لديه خربة بسيطة باملجتمع املحيل الذي سيتم تنفيذ الدليل به.

- لديه دراية مبستوى املتدربني االجتامعي والثقايف وطبيعة ومجال عملهم.

- حضور دورة تدريبية واحدة عىل األقل للتدريب عىل هذا الدليل )مفهوم اإلعاقة( وذلك قبل تنفيذ هذا الدليل مع الفئات املستهدفة.

إدارة التدريب:

 قبل التدريب:

- اقرأ الدليل بالكامل وناقشه مع زمالئك وطبق كل األنشطة معهم قبل التدريب الفعيل.

- اطبع املواد املطلوبة.

- راجع مكان التدريب ومدى مالءمته واحرص أن يكون مناسبًا للعروض التقدميية واملناقشات ومجموعات العمل.

- ترتيبات الجلوس: يُوَص بشكل عظم السمكة؛ حيث يوفر فرص االتصال بني أفراد املجموعة الواحدة وجيد نسبيًّا بني املجموعات ويتيح 

حرية الحركة داخل القاعة وتشكيل مجموعات العمل يف سهولة ويرس )انظر الشكل(.

- راجع األدوات املُستَخَدمة وخاصًة أجهزة العرض.

Instructional Systems Design  1 تصميم النظم التعليمية.
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- دراسة طبيعة الفئات املُستَهَدفة التي ستحرض التدريب والتعرف عىل خلفياتهم ومستواهم الثقايف. 

- وضع اتفاق تعاقدي بني املدرب واملشاركني يوضح قواعد التعامل أثناء جلسات التدريب، وأهمية االلتزام بها.

الجلوس بشكل عظم السمكة

  أثناء التدريب:

• يتم إعداد خطة كل جلسة تدريبية قبل اليوم التدريبي. 	

• ح الجدول الكيل والزمني للدورة، فرتات الراحة، التجهيزات، القاعات واألماكن املختلفة، الحاممات، إلخ...(.	 ارشح اإلجراءات اإلدارية )وضِّ

• طبِّق بحرص تخطيط الجلسات.	

• إذا تم توجيه بعض األسئلة إىل املدرب حول بعض املوضوعات التي سيتم تناولها يف جلسات الحقة، يستخدم امليرسِّ أسلوب التعليق 	

لألسئلة لحني اإلجابة عليها يف الجلسات الالحقة.

  إدارة الوقت:

- تم تقسيم التدريب لثالث وحدات رئيسية تشمل كل وحدة ثالث جلسات متتالية مدة كل جلسة ساعتان تقريبًا بحيث يكون مجمل 

اليوم التدريبي ست ساعات بدون االسرتاحات.

- تتخلل الجلسات اسرتاحتان عىل األقل يف اليوم الواحد مدة كل اسرتاحة نصف ساعة.

الوقت بني األنشطة داخل  بأنشطة وعروض تستغرق عادًة أقل قلياًل من ساعتني وترك للمدرب مرونة تقسيم  الجلسات  - تم تزويد 

الجلسة الواحدة مع الوضع يف االعتبار وقت املناقشات.

- تُضاف نصف ساعة لكلٍّ من االختبار القبيل والبعدي مع تقييم التدريب يف اليوم األول واألخري.

- خارج نطاق الجلسات التدريبية توجد عدة مهام للميرسِّ يرجي االنتباه لها:

•  مراجعة تنظيم القاعة مبا يتناسب مع خطط الجلسات.	

•  ترتيب أوراق عمل الجلسة بالقاعة لكل جلسة مبا يتناسب مع خطط الجلسات. 	

•  توفري وسائل ومعينات التدريب املطلوبة. 	

•  االحتفاظ بنسخة من كل مواد التدريب يتم توزيعها لتكوين ملف تدريبي متكامل. 	

•  استالم تلخيص وتقييم كل يوم تدريبي وطباعته وتصويره لتوزيعه عىل املشاركني. 	

•  التنظيم ألي زيارات ميدانية أو ترفيهية. 	

•  تسجيل املرصوفات اليومية. 	

•  التحضري لليوم التدريبي التايل. 	

•  تجهيز وطباعة الشهادات عند الحاجة. 	
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  التقييم والمتابعة:

يُنَصح باستخدام منوذج كريكباتريك 2Kirkpatrick لتقييم ومتابعة التدريب والذي يتضمن أربعة مستويات للتقييم هي:

املستوى
نوع التقييم

)ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 

التقييم
أدوات وأساليب التقييم

رد الفعلاألول

تقييم رد الفعل يتم 

من خالل معرفة 

شعور املتدربني حول 

التدريب أو التعلم أو 

تجربة التعلم.

ردود أفعال شفهية بعد انتهاء وأثناء اليوم التدريبي.

يف نهاية كل يوم وزع 3 بطاقات ملونة واطلب من املشاركني كتابة:

النقاط اإليجابية بلون أخرض.

النقاط السلبية بلون أحمر.

املقرتحات بلون أصفر.

اطلب منهم تعليق البطاقات عىل الحائط الجانبي قبل املغادرة.

اقرأ بإمعان وسجل محتويات البطاقة.

يف صباح اليوم التايل لخص تلك النقاط وأخربهم بحلول مقرتحة.

التعلمالثاين

  تقييم التعلم هو 

قياس الزيادة يف 

املعرفة قبله وبعده.

تقييم أو اختبارات تتم بشكل منوذجي قبل وبعد التدريب )مرفق 

االختبار القبيل والبعدي وهام متامثالن لضامن املقارنة(. 

ميكن أيًضا استخدام املقابالت أو املالحظات.

من خطوات تقييم التدريب يف النهاية، يتم الرجوع إىل ورقة 

التوقعات التي متت كتابتها من ِقبَل املتدربني يف بداية التدريب 

ملقارنة النتائج املحققة وتوقعات املتدربني.

السلوكالثالث

تقييم السلوك يتم 

بقياس مدى تطبيق 

التعلم خالل العمل.

هناك حاجة للمالحظة واملقابلة عىل امتداد فرتة زمنية بعد التدريب 

من أجل تقييم التغيري وجدواه واستدامته.

ميكن االستعانة بزمالء من العمل امليداين ولهم تعامل مع املتدربني.

النتائجالرابع

تقييم النتائج يتم 

بقياس مدى تأثريها من 

خالل أداء املتدرب عىل 

العمل أو املحيط.

القياسات موجودة مسبًقا من خالل األنظمة املعتادة لإلدارة 

والتقارير املعطاة للعمل وكيف تم يف الواقع دمج اإلعاقة.

يكمن التحدي يف الربط باملتدرب لذا خطط جيًدا مع الزمالء ماذا 

تتوقع من هذا املتدرب بعد العودة إىل عمله.

  ُقل وال َتُقل
. - املصطلحات التي نستخدمها تعربِّ بشكل كبري عن أفكارنا وِقيَِمنا تجاه موضوع ُمعنيَّ

- يف مجال اإلعاقة هناك مصطلحات مقبولة وأخرى غري مقبولة وغري الئقة.

- راجع الجدول التايل وانقله لورقه كبرية )فليب شارت( وعلقه يف غرفه التدريب.

- اعرض الجدول رسيًعا عىل املشاركني أثناء الجلسة األوىل ثم احرص عىل تصحيح املصطلحات الخاطئة لهم أثناء مدة التدريب مع اإلشارة 

يف كل مرة للمصطلح الصحيح من الجدول املُعلَّق.

 .)2009( .KIRKPATRICK, D. L. & KIRKPATRICK, J. D .1959 2  منهجية لتقييم الربامج التدريبية التي وضعها بروفيسور كريكباتريك يف عام

.Evaluating Training Programs: The Four Levels, Berrett-Koehler Publishers
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ُقلال تَُقل

معوقون، معاقون، ذوو االحتياجات الخاصة، عجزة، 

أصحاب العاهات، متحدو اإلعاقة، أصحاب التحديات 

ضحايا اإلعاقة.

األشخاص ذوو اإلعاقة

املرأة ذات اإلعاقة أو النساء والفتيات ذوات اإلعاقةمعوقة، معاقة

األشخاص غري ذوي اإلعاقةاألسوياء، سليم، الطبيعيون، الصحيح 

الصم والبكم، أطرش، أخرس
شخص أصم أو شخص ضعيف السمع، شخص ذو إعاقة 

سمعية

شخص ذو إعاقة برصية أو شخص مكفوفأعمى، رضير 

ح، كسيح، أعرج عاجز، مشلول، مكسَّ
شخص ذو إعاقة جسدية أو شخص ذو إعاقة حركية أو شخص 

ذو إعاقة جسدية وحركية

شخص ذو إعاقة جسدية من قصار القامةقزم

شخص ذو إعاقة ذهنيةمتخلف عقليًّا، متخلف، عبيط، أهبل، مجذوب، بركة

شخص ذو إعاقة ذهنية أو متالزمة داونمنغويل، داون

شخص ذو إعاقة ذهنية أو توحدمتوحد، أوتيزم

شخص ذو إعاقة نفسية اجتامعيةمجنون، معتوه، سفيه

الوحدة التدريبية األولى: اإلعاقة... مفاهيم أساسية

الرسائلاألنشطةاألهدافالجلسةالوقت

ساعتان 
ونصف

األوىل التقديم 
وتعريف اإلعاقة

• للعمل 	 متهيًدا  املشاركني  معرفة  توطيد 
الجامعي.

• توجيه اهتامم املشاركني ألهمية الدورة 	
• وأهمية دور كل فرد يف املجموعة.	
• تحديد التوقعات املشرتكة وعالقتها بأهداف 	

التدريب.
• بناء فهم أوسع لتعريف اإلعاقة.	

• وتقديم 	 تعارف 
التدريب 

• توقعات وأهداف 	
التدريب

• االختبار القبيل	
• 	 1-1 نشاط 

)اإلعاقة هي...(
• عرض 1-1 	

• نتاج 	 هي  اإلعاقة 
الخلل  بني  التفاعل 
الوظيفي  أو  الجسدي 
عند الشخص والعوائق 
بيئته  يف  املوجودة 
مينعه  مام  به  املحيطة 
قدم  املشاركة عىل  من 

املساواة مع اآلخرين.

راحة

ساعتان
الثانية مناذج فهم 

اإلعاقة

• بناء فهم أوسع لتطور مفهوم اإلعاقة.	
• التعرف عىل النامذج املختلفة لإلعاقة.	
• األكرث 	 سيكون  لإلعاقة  منوذج  أي  تحليل 

فائدة يف
•  خلق تغيري إيجايب لألشخاص ذوي اإلعاقة 	

يف مجتمعهم.

• عرض 	 تقديم 
1-2مناذج اإلعاقة 

• نشاط 1-2 اعقلها	

• مفهوم 	 اإلعاقة  إن 
لهذا  باستمرار  يتطور 
اإلعاقة  تعريف  تغري 

عىل مر السنني.
• اإلعاقة 	 ملفهوم  رؤيتنا 

د كيف نتعامل مع  تحدِّ
قضايا اإلعاقة.

• الحقوقي 	 النموذج 
يف  فائدة  األكرث  هو 
إيجايب  تغيري  خلق 
اإلعاقة  لألشخاص ذوي 

يف مجتمعهم.

راحة

ساعتان

الثالثة 
التصنيف الدويل 

للوظائف واإلعاقة 
والصحة

• التعريف بالتصنيف الدويل لتأدية الوظائف	
•  والعجز والصحة )ICF( ومكوناته.	
• إدراك الفلسفة القامئة عليها أداة التصنيف 	

الدويل. 
• الربط بني التصنيف الدويل وتعريف	
•  ومناذج اإلعاقة املختلفة.	
• إدراك أثر تعديل العوامل املحيطة يف حق 	

األشخاص
•  ذوي اإلعاقة يف حياة أفضل.	
• التعرف عىل هذا التصنيف واستخداماته. 	

• التصنيف 	 عرض 
الدويل 3-1

• 	 1 فيديو  عرض 
تكلم

• نشاط 1-3 قصتنا	

• إن تأدية الوظائف من 	
ميدان  يف  ما  فرٍد  ِقبَل 
عن  هي عبارة  معني، 
املشاكل  بني  تفاعل 
والعوامل  الصحية 

البيئية والشخصية. 
• البيئية 	 للعوامل 

كبري  تأثري  والشخصية 
عىل املشاركة يف الحياة 

االجتامعية.
• نحتاج للتصنيف الدويل 	

موحدة،  لغة  لتوفري 
السياسات،  صياغة 
التدريب  اإلحصاء، 

والتعليم واألبحاث.
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دليل الميسر

مخطط تصميم وتنفيذ التدريب

الوحدة التدريبية األولى: اإلعاقة... مفاهيم أساسية

الرسائلاألنشطةاألهدافالجلسةالوقت

ساعتان 
ونصف

األوىل التقديم 
وتعريف اإلعاقة

• للعمل 	 متهيًدا  املشاركني  معرفة  توطيد 
الجامعي.

• توجيه اهتامم املشاركني ألهمية الدورة 	
• وأهمية دور كل فرد يف املجموعة.	
• تحديد التوقعات املشرتكة وعالقتها بأهداف 	

التدريب.
• بناء فهم أوسع لتعريف اإلعاقة.	

• وتقديم 	 تعارف 
التدريب 

• توقعات وأهداف 	
التدريب

• االختبار القبيل	
• 	 1-1 نشاط 

)اإلعاقة هي...(
• عرض 1-1 	

• نتاج 	 هي  اإلعاقة 
الخلل  بني  التفاعل 
الوظيفي  أو  الجسدي 
عند الشخص والعوائق 
بيئته  يف  املوجودة 
مينعه  مام  به  املحيطة 
قدم  املشاركة عىل  من 

املساواة مع اآلخرين.

راحة

ساعتان
الثانية مناذج فهم 

اإلعاقة

• بناء فهم أوسع لتطور مفهوم اإلعاقة.	
• التعرف عىل النامذج املختلفة لإلعاقة.	
• األكرث 	 سيكون  لإلعاقة  منوذج  أي  تحليل 

فائدة يف
•  خلق تغيري إيجايب لألشخاص ذوي اإلعاقة 	

يف مجتمعهم.

• عرض 	 تقديم 
1-2مناذج اإلعاقة 

• نشاط 1-2 اعقلها	

• مفهوم 	 اإلعاقة  إن 
لهذا  باستمرار  يتطور 
اإلعاقة  تعريف  تغري 

عىل مر السنني.
• اإلعاقة 	 ملفهوم  رؤيتنا 

د كيف نتعامل مع  تحدِّ
قضايا اإلعاقة.

• الحقوقي 	 النموذج 
يف  فائدة  األكرث  هو 
إيجايب  تغيري  خلق 
اإلعاقة  لألشخاص ذوي 

يف مجتمعهم.

راحة

ساعتان

الثالثة 
التصنيف الدويل 

للوظائف واإلعاقة 
والصحة

• التعريف بالتصنيف الدويل لتأدية الوظائف	
•  والعجز والصحة )ICF( ومكوناته.	
• إدراك الفلسفة القامئة عليها أداة التصنيف 	

الدويل. 
• الربط بني التصنيف الدويل وتعريف	
•  ومناذج اإلعاقة املختلفة.	
• إدراك أثر تعديل العوامل املحيطة يف حق 	

األشخاص
•  ذوي اإلعاقة يف حياة أفضل.	
• التعرف عىل هذا التصنيف واستخداماته. 	

• التصنيف 	 عرض 
الدويل 3-1

• 	 1 فيديو  عرض 
تكلم

• نشاط 1-3 قصتنا	

• إن تأدية الوظائف من 	
ميدان  يف  ما  فرٍد  ِقبَل 
عن  هي عبارة  معني، 
املشاكل  بني  تفاعل 
والعوامل  الصحية 

البيئية والشخصية. 
• البيئية 	 للعوامل 

كبري  تأثري  والشخصية 
عىل املشاركة يف الحياة 

االجتامعية.
• نحتاج للتصنيف الدويل 	

موحدة،  لغة  لتوفري 
السياسات،  صياغة 
التدريب  اإلحصاء، 

والتعليم واألبحاث.
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الوحدة التدريبية الثانية: اإلعاقة بين التنمية والحقوق

الرسائلاألنشطةالجلسةالجلسةالوقت

ساعتان

األوىل
اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة

• التعرف عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 	
من خالل االتفاقية الدولية.

• بحياتنا 	 الحقوق  ارتباط  عىل  التعرف 
اليومية.

• أو 	 توجه  ألي  القانونية  املرجعية  استنباط 
مطالبة.

• عرض1-2 	 تقديم 
االتفاقية 

• أنت 	 نشاط1-2 
الرئيس

• عىل 	 االتفاقية  تنص 
عىل  قانونية  التزامات 
وحامية  لتعزيز  الدول 
ذوي  األشخاص  حقوق 

اإلعاقة. 
• االتفاقية ال تأيت بحقوق 	

جديدة.
• حامية 	 لقوانني  ينبغي 

حقوق  وتعزيز 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

متاشيًا مع االتفاقية.
• للدولة 	 ُملزِمة  االتفاقية 

إذا كان قد تم التصديق 
عليها.

راحة

ساعتان
الثانية

التنمية الدامجة

• التعرف عىل معنى التنمية الدامجة.	
• إدراك أهمية املجتمع الدامج وعنارصه.	
• التعرف عىل مفهوم املؤسسة الدامجة.	
• جهة 	 ودور  اإلعاقة  يف  الدمج  بني  الربط 

عمله يف املجتمع.
• عىل 	 مبديئ  بشكل  املؤسسة  تقييم 

 – الربامج   – )الفرد  الثالثة  املستويات 
املؤسسة(.

• التنمية 	 عرض 2-2 
الدامجة

• الدمج 	  2-2 نشاط 
ودورنا

• بالتمييز 	 تتعلق  اإلعاقة 
والحواجز وعدم وجود 
والذي  البيئة  يف  دعم 
مينع املشاركة عىل قدم 

املساواة. 
• أن 	 نستطيع  نحن 

مجتمع  إىل  نصل 
خالل  من  أكرث  دامج 
لدعم  املزدوج  املسار 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

• السبيل 	 هو  الدمج 
العدل  لضامن  الوحيد 

واملساواة.
• عىل 	 العمل  يجب 

املستويات  جميع 
التنمية  لتحقيق 

الدامجة الشاملة.

راحة

ساعتان
الثالثة 

النهج الحقوقي يف 
التنمية الدامجة

• إدراك النهج الحقوقي يف املطالبة بحقوق 	
هذه  وتفعيل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

الحقوق.
• كمرجع 	 الدولية  االتفاقية  بني  الربط 

للحقوق وبني مبادئ النهج الحقوقي.
• التعرف عىل أثر النهج الحقوقي يف التنمية 	

الدامجة.
• بناًء 	 والخدمية  التنموية  املواقف  تحليل 

عىل النهج الحقوقي.

• النهج 	  3-2 عرض 
الحقوقي 

• أكرث 	  3-2 نشاط 
من مجرد سنارة

• موقف 	 هي  اإلعاقة 
أو  لزيادة  طبًقا  يتغري 
التي  العوائق  نقصان 

تواجه الشخص.
• ميكِّننا 	 الحقوقي  النهج 

بني  العالقة  تحليل  من 
صاحب الحق وصاحب 
االلتزام وكيفية الوصول 

للحق.
• التنمية لن تكون عادلًة 	

إال إذا تم تطبيق النهج 
الحقوقي.
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الوحدة األولى

الوحدة التدريبية الثالثة: دمج اإلعاقة في عملنا

الرسائلاألنشطةالجلسةالجلسةالوقت

ساعتان

األويل 
مفاهيم خاطئة عن 
اإلعاقة واألشخاص 

ذوي اإلعاقة

• بناء فهم أوسع للمفاهيم الخاطئة عن 	
اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة

• إدراك أثر تلك املفاهيم عىل التنمية 	
الدامجة

• تحليل مسار القيم والسلوك واملامرسات 	
اتجاه الدمج

• التأثري عىل السلوك الفردي واملامرسات 	
املؤسسية بتعديل قيم الدمج واإلعاقة

• عرض 1-3 	
مفاهيم خاطئة 

عن اإلعاقة 
واألشخاص ذوي 

اإلعاقة 
• نشاط 1-3 	

القيم والسلوك 
واملامرسات

• املفاهيم الخاطئة 	

واملواقف السلبية تجاه 

اإلعاقة من أهم أسباب 

عدم دمج اإلعاقة يف 

التنمية

• تؤثر قيمنا وسلوكنا عىل 	

مامرستنا اتجاه اإلعاقة

راحة

ساعتان

الثانية
دعم مشاركة 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتعزيز 

بيئة دامجة

•  التعرف عىل مفهوم وأهمية مشاركة 	
األشخاص ذوي اإلعاقة

• تطبيق بعض أساليب دعم مشاركة 	
األشخاص ذوي اإلعاقة

• تصور إطار لتعزيز البيئة الدامجة	
• تلخيص والربط بني النقاط الرئيسية 	

التعليمية للتدريب

• عرض 3-2 دعم 	
مشاركة األشخاص 

ذوي اإلعاقة
• نشاط 3-2 البيت 	

الذي بنيناه

• ال يوجد تنمية دامجة 	

بدون مشاركة فعالة من 

الجميع

• املشاركة الحقيقية تعني 	

الرشكة واتخاذ القرارات 

سويًا

• املشاركة تتطلب توفري 	

بيئة دامجة مرحبة 

باملشاركة الحقيقية 

راحة

ساعتان

الثالثة 
تطبيق عميل 
ملنهجية املسار 

املزدوج

• إدراك الفرق بني ما هو قائم حالياً وما هو 	
مأمول بالنسبة للتنمية الدامجة 

• إجادة التخطيط إلحداث التغيري من خالل 	
توفري منوذج للتخطيط بواسطة املشاركني 

• تلخيص النقاط الرئيسية التعليمية لورش 	
العمل.

• نشاط التخطيط 	
للتغيري 3-3

• نشاط تقييم 	
التدريب 4-3

• االختبار البعدي	

• إن كل ما تعلمناه لن 	

يكون مفيًدا إال إذا طبقناه 

يف أماكن عملنا ومجتمعنا 

إلحداث تغيري لألفضل
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الوحدة األولى

الوحدة األولى

اإلعاقة مفاهيم أساسية
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التقديم وتعريف اإلعاقة

أهداف الجلسة:

• توطيد معرفة املشاركني متهيًدا للعمل الجامعي.	

• توجيه اهتامم املشاركني ألهمية الدورة وأهمية دور كل فرد يف املجموعة.	

• تحديد التوقُّعات املشرتكة وعالقتها بأهداف التدريب.	

• بناء فهم أوسع لتعريف اإلعاقة.	

المواد الُمسَتخَدمة: 

أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية - أهداف التدريب وبرنامج التدريب – االختبار القبيل.

تخطيط الجلسة:

يطلب امليرسِّ من كل مشارك أن يذكر اسمه ويجيب عىل التساؤل: ماذا لو مل أكن يف قاعة التدريب اآلن؟ ما األعامل التي كان من 

املُفرَتَض أن أقوم بها يف هذه اللحظة عمليًّا أو اجتامعيًّا؟

يبدأ امليرسِّ يف الحديث عن موضوع التدريب ويوجه سؤااًل للمشاركني عن توقعاتهم من التدريب مع تسجيلها عىل فليب شارت.

يعرض امليرسِّ أهداف التدريب ثم يستعرض برنامج التدريب )تم توزيعه مسبًقا(.

يتم وضع قواعد التدريب التي تساعد عىل تنظيم التدريب مع ترك الفرصة لهم لطرح ما يرونه مناسبًا بشكل تشاريك ووضع األفكار 

عىل فليب شارت ثم تعلق يف قاعة التدريب طوال فرتة التدريب.

يوزع امليرسِّ االختبار القبيل مع بيان الهدف منه.

نشاط 1-1   )اإلعاقة هي...(

- يتم توزيع بطاقات ورقية ملونة وأقالم عىل املشاركني.

- يطرح امليرسِّ سؤااًل للمناقشة: "ما هي اإلعاقة ومن هم األشخاص ذوو اإلعاقة؟"

- يكتب كلُّ مشارك اإلجابة يف كلمة أو كلمتني عىل البطاقة امللونة تعرب من وجهة نظره عن اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة )ميكن 

السامح للمشارك بالحصول عىل أكرث من بطاقة ملونة للتعبري عن رأيه يف حالة إذا كان لديه تعدد يف اآلراء(.

يقسم امليسرِّ الفليب شارت إىل 3 خانات )شكل 2(

- خلل جسدي أو وظيفي، 

- عوائق بيئية، 

- عوائق حقوقية مثل القوانني واللوائح.

الجل�سة
الأولى
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الوحدة األولى

شكل 2 

ر : ملحوظة للميسِّ

- يعلق امليرسِّ البطاقات املكتوبة عىل الفليب شارت طبًقا ملحتواها يف الخانة املناسبة.  

- يطلب امليرسِّ من املشاركني اقرتاح تعريف طبًقا ملا تم تجميعه عىل الفليب شارت.

- يتم تعريف اإلعاقة: "اإلعاقة هي نتاج التفاعل بني الخلل الجسدي أو الوظيفي عند الشخص والعوائق املوجودة يف بيئته املحيطة به 

مام مينعه من املشاركة عىل قدم املساواة مع اآلخرين" وإعطاء أمثلة من الفليب شارت السابق.

عرض 1-1      مفهوم اإلعاقة

يتم تقديم عرض مفهوم اإلعاقة 1-1 مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

pptx.1-1 مفهوم اإلعاقة\Day1

اسرتاحة

من املتوقَّع أن مييل معظم املشاركني لتعريفات تعكس الخلل الجسدي أكرث من العوائق البيئية والحقوقية، ذلك طبيعي 

يف بداية التدريب وسيتم تناوله بشكل أكرث تفصيًل يف الجلسات القادمة حتى يتم التأكد من تبني التعريف املقرتح وليس 

فقط تذكره.

ثم يتم ربط اجابات املشاركني باملفهوم الصحيح املراد الوصول إليه مام يساعد يف توصيل الرسالة املراد الرتكيز عليها.

خلل جسدي
أو وظيفي

عوائق حقوقيةعوائق بيئية
مثل القوانين واللوائح

عاهة

عجز

مشكلة طبية

عدم توافر إتاحة

عدم توافر خدمات

مفيش قوانني

عدم تنفيذ االتفاقية
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 21 21 

الجل�سة
الثانية

 

نماذج فهم اإلعاقة

أهداف الجلسة:

• بناء فهم أوسع لتطور مفهوم اإلعاقة.	

• التعرف عىل النامذج املختلفة لإلعاقة.	

• تحليل أي منوذج لإلعاقة سيكون األكرث فائدة يف خلق تغيري إيجايب لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجتمعهم.  	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية.

تخطيط الجلسة:

تقديم عرض 1-2 مناذج اإلعاقة:

يتم تقديم عرض مناذج اإلعاقة 1-2 مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

pptx.1-2 مناذج اإلعاقة\Day1

نشاط 1-2   اعقلها

- الغرض من هذا النشاط هو استكشاف إذا ما كان املشاركون يتفهمون الفرق بني منوذجي اإلعاقة الطبي واالجتامعي. 

- اقرأ الجمل التالية قبل تقسيم املشاركني إىل مجموعات أصغر:

"أرشف ال يذهب لدور السينام باملدينة ألنه أصم وأبكم ولن يستطيع فهم الفيلم".

- واضح أن هذه الجملة تنطبق عىل النموذج الطبي لإلعاقة، وإذا متت إعادة كتابتها إىل النموذج االجتامعي الحقوقي سيتحول الرتكيز من 

كون أرشف هو املشكلة إىل الحلول املمكنة بدور السينام وحق أرشف يف االستمتاع باملشاهدة عىل قدم املساواة مع اآلخرين، كاآليت:

"أرشف ال يذهب لدور السينام باملدينة ألن األفالم غري مرتجمة للغة اإلشارة أو الرتجمة املكتوبة مام يحرم أرشف من االستمتاع باملشاهدة 

عىل قدم املساواة مع اآلخرين".

"من حق أرشف الذهاب إىل دور السينام باملدينة، مام يتطلب أن تكون األفالم مرتجمة للغة اإلشارة أو الرتجمة املكتوبة مام يوفر ألرشف 

االستمتاع باملشاهدة عىل قدم املساواة مع اآلخرين".
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الوحدة األولى

- قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات واطلب من كل مجموعة التفكري وإعادة كتابة الجمل التالية:

"يارس البالغ من العمر 24 عاًما يعاين ضموًرا بالعضالت ويضطر للعيش مع والديه وال يخرج ألنه يف حاجٍة لكثري من العناية 

والرعاية ومنزله مكيف ومهيأ بطريقة خاصة ملالءمته".

"منال البالغة من العمر 14 عاًما وإحدى ضحايا الصلب املشقوق، وهي غري قادرة عىل الذهاب للمدرسة برفقة صديقاتها ألنها 

قعيدة الكريس املتحرك".

"حنان الكفيفة والبالغة من العمر 17 عاًما غري مسموح لها بحضور املناسبات العامة مع رفقائها ألن والديها يخشيان أن يتم 

إيذاؤها جراء التزاحم، وبأي حال من األحوال فإنها لن تتمكن من متابعة أي يشء". 

اسرتاحة

ر : ملحوظة للميسِّ

فكر أنت أيًضا يف كيفية إعادة صياغة الجمل قبل التدريب وكيف يتلءم ذلك مع عملك اليومي يف التنمية وال تنَس 

الجانب الحقوقي ألنه هو ما يفس ملاذا يجب عىل املجتمع أن يقوم بالتغيري. 

ستشمل الجلسات القادمة تفسريًا أوسع لتفاعل الخلل الجسدي مع العوامل البيئية وكيف تُرِجمت الحقوق من خلل 

االتفاقية الدولية.

احرص عىل استخدام األمثلة من مخرجات هذا النشاط )الجمل بعد التعديل( يف الجلسات القادمة.
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       التصنيف الدولي للوظائف واإلعاقة والصحة

أهداف الجلسة:

• التعريف بالتصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة )ICF(1 ومكوناته.	

• إدراك املفاهيم الرئيسية املُستَخَدمة يف أداة التصنيف الدويل.  	

• الربط بني التصنيف الدويل وتعريف ومناذج اإلعاقة املختلفة.	

• إدراك أثر تعديل العوامل املحيطة يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حياة أفضل.	

• التعرف عىل هذا التصنيف واستخداماته. 	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض متصل بسامعات – بطاقات ملوَّنة - أقالم ملوَّنة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية.

نشاط 1-3   قصتنا

تخطيط الجلسة:

عرض التصنيف الدولي 3-1

يتم تقديم عرض التصنيف الدويل 1-3 مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني

pptx.3-1 التصنيف الدويل\Day1

WHO | International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [Online]. Available: http://  1
/www.who.int/classifications/icf/en

الجل�سة
الثالثة 

ر : ملحوظة للميسِّ

ليس الغرض من تلك الجلسة التدريب عىل استخدام التصنيف الدويل نظًرا لضيق الوقت، ولكن الغرض هو التوعية بهذه 

الة وما هي استخداماتها يف رعاية ودعم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.  األداة الفعَّ
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الوحدة األولى

عرض فيديو 1 : تكلم

- يتخلل العرض السابق عرض فيديو 1 تكلم "مدته 2:40 دقيقة".

- يضغط امليرسِّ عىل الشاشة يف رشيحة 13 من العرض السابق وسيبدأ عرض الفيديو تلقائيًّا.

ل عرض الفيديو مرتني، يف املرة األوىل ال يعلق امليرسِّ متاًما ويف املرة الثانية يرتجم بعض الجمل واملواقف.  - يُفضَّ

- يطرح امليرسِّ تلك األسئلة للمناقشة:

ما رأيكم يف هذا الفيديو؟ 

ماذا لو سافرت يف بلد ال تتحدث لغتها هل ستفيدك قدرتك عىل التحدث؟ 

هل كنت ستفهم الفيديو بشكل أفضل لو كان ُمرتجاًم؟ 

  ماذا لو كان باللغة العربية؟

- يستكمل امليرسِّ عرض التصنيف الدويل 3-1

نشاط 1-3    قصتنا

- اعرض رشيحة 19 من العرض السابق. 

م الحضور ملجموعات من ثالثة أشخاص بحيث تتناول بعض املجموعات قصة سيد واملجموعات األخرى قصة سيدة. - قسِّ

- وزع ورقة نشاط 1-3 قصتنا واطلب من املجموعات الرد عىل األسئلة بالورقة ثم تعبئة الجدول لسيد أو سيدة.

- اطلب من مجموعة واحدة فقط تناولت قصة سيد ومجموعة تناولت قصة سيدة عرض ما توصلوا إليه.

- اطرح األسئلة التالية للنقاش:

ما الفرق بني وضع سيد وسيدة؟

ما تأثري العوامل البيئية عىل املشاركة يف الحياة االجتامعية؟

هل ميكن تغيري تلك العوامل إلعطاء سيد وسيدة حقهم يف حياة أفضل؟

- يستكمل امليرسِّ عرض التصنيف الدويل 3-1

اسرتاحة
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الوحدة الثانية

الوحدة الثانية

اإلعاقة بين التنمية والحقوق
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مقدمة االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

أهداف الجلسة:

• التعرف عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل االتفاقية الدولية.	

• التعرف عىل ارتباط الحقوق بحياتنا اليومية.	

• التعرف عىل املرجعية القانونية ألي توجه أو مطالبة. 	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملوَّنة - أقالم ملوَّنة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية - لوحات فليب شارت - نسخ مبسطة من 

االتفاقية الدولية - نسخ من القوانني املحلية املتعلقة باإلعاقة – ورقة نشاط 2-1 أنت الرئيس.

تخطيط الجلسة:

عرض 2-1     االتفاقية

يتم تقديم عرض 2-1 االتفاقية مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

pptx.عرض 2-1 االتفاقية\Day2

نشاط 2-1     أنت الرئيس

طة من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قبل التدريب ونسخة من القوانني املحلية املتعلقة باإلعاقة  حرضِّ نسخة مبسَّ

ووزعها عىل املجموعات مع ورقة نشاط 2-1 أنت الرئيس.

قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات واطلب منهم التايل "تخيلوا أنكم تم انتخابكم كمجلس رئايس ومن حقكم إقرار القوانني يف بلدكم، 

عىل كل مشارك بشكل فردي اختيار أهم 5 حقوق من وجهة نظره يجب وضعها يف القوانني". 

بعد االنتهاء يجب عىل كل مجموعة عمل قامئة موحدة يف الجدول التايل تضم كل الحقوق التي اختارها أعضاؤها.

ينقل الجدول املوجود يف ورقة النشاط عىل الفليب شارت وتتم تعبئته.

تعرض كل مجموعة مع مناقشة عامة:

ملاذا اختاروا هذه الحقوق ومل يختاروا غريها؟

ماذا سيكون أثر غياب باقي الحقوق؟

ما وضع القوانني املحلية مقارنة باالتفاقية؟

ما وضع التطبيق العميل مقارنًة باالتفاقية؟

اسرتاحة

الجل�سة
الأولى
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التنمية الدامجة

أهداف الجلسة:

• التعرف عىل معنى التنمية الدامجة.	

• إدراك أهمية املجتمع الدامج وعنارصه.	

• التعرف عىل مفهوم املؤسسة الدامجة.	

• الربط بني الدمج يف اإلعاقة ودور جهة عمله يف املجتمع.	

• تقييم املؤسسة بشكل مبديئ عىل املستويات الثالثة )الفرد – الربامج – املؤسسة(.	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية

تخطيط الجلسة:

عرض 2-2      التنمية الدامجة

يتم تقديم عرض التنمية الدامجة 2-2 مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

pptx.عرض 2-2 التنمية الدامجة\Day2

نشاط 2-2    الدمج ودورنا

- قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات حسب جهة العمل واطلب من كل مجموعة اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

•  ما دور جهة عملك يف تنمية املجتمع؟	

•  ملاذا يجب دمج اإلعاقة فيام تقوم به جهة عملك؟ 	

•  ما تقييمك لدمج اإلعاقة داخل جهة عملك عىل املستويات اآلتية:	

مستوى الفرد: السلوك والِقيَم. 

مستوى الربامج: األنشطة واملرشوعات. 

سة: السياسات واإلجراءات واملوارد البرشية.  مستوى املؤسَّ

- اطلب من املجموعات أن تعرض نتائج أعاملها وقم مبناقشة العروض.

الوحدة الثانية

الجل�سة
الثانية
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ر : ملحوظة للميسِّ

احرص عىل إيضاح أن هذا التقييم تقديري ومبديئ وبغرض التدريب، واجعل التعليقات من جهتك ومن جهة املشاركني 

سة بعينها. عامًة دون توجيه انتقادات حادة ملؤسَّ

اسرتاحة
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النهج الحقوقي في التنمية الدامجة

أهداف الجلسة:

• إدراك النهج الحقوقي يف املطالبة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتفعيل هذه الحقوق.	

• الربط بني االتفاقية الدولية كمرجع للحقوق وبني مبادئ النهج الحقوقي.	

• التعرف عىل أثر النهج الحقوقي يف التنمية الدامجة.	

• تحليل املواقف التنموية والخدمية بناًء عىل النهج الحقوقي.	

المواد الُمسَتخَدمة: 

بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية. 

تخطيط الجلسة:

عرض 2-3      النهج الحقوقي

يتم تقديم عرض 2-3 النهج الحقوقي مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني. مع أهمية طرح أمثلة ومناذج من الحياة اليومية.

pptx.عرض 2-3 النهج الحقوقي\Day2

نشاط 2-3    أكثر من مجرد سنارة

يذكِّر امليرسِّ املشاركني باملثل الصيني "ال تُعِطني سمكة تطعمني يوًما، بل أعِطني سنارة تطعمني كل يوم". 

يناقش معهم الحكمة من املثل ويقارن هذا املوقف بجدول رشيحة 12 من العرض السابق.

يؤكد عىل أن هذا املوقف يحتوي عىل حقوق عديدة:  

الحق يف التعليم )ما فائدة السنارة إن كنت ال تعرف الصيد؟(

الحق يف نصيب من املوارد الطبيعية )ما فائدة الصيد إن كنت ال تستطيع الوصول للامء؟(

الحق يف العمل )ما فائدة الصيد إن كنت ال متلك ترصيًحا للصيد؟(

عدم التمييز )لكل األشخاص الحقوق السابقة دون متييز(.

الدمج )قد يحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة سنارًة مبواصفات خاصة وتدريب خاص ليتعلموا الصيد ومن حق األشخاص ذوي اإلعاقة أن 

يتم التعديل املناسب لهم وفًقا ملستوى اإلعاقة(. 

يُطلَب من املشاركني تذكُّر مواقف مشابهة من مجال عملهم وتطبيق األسئلة التالية عىل هذا املوقف:

الجل�سة
الثالثة
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ما هو الحق الذي نتناوله؟ 

من هم أصحاب هذا الحق؟ 

من املسئول عن التأكد من احرتام هذا الحق؟ 

ما هي املسئوليات التي مل يتم االلتزام بها؟ 

ما هي املعوقات التي تحول دون احرتام هذا الحق؟ 

كيف ميكن التأكُّد من االلتزام باحرتام هذا الحق؟ 

    )إزالة املعوقات – الحصول عىل ضامنات من متحميل مسئولية الواجب(.

ما هي األولويات؟ )ما الذي يعطي أفضل النتائج؟( 

يُختَم النشاط بسؤال املشاركني عن رأيهم يف أثر النهج الحقوقي يف التنمية الدامجة.

اسرتاحة
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الوحدة الثالثة

الوحدة الثالثة

دمج اإلعاقة في عملنا
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مفاهيم خاطئة عن اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة

أهداف الجلسة:

• بناء فهم أوسع للمفاهيم الخاطئة عن اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة.	

• إدراك أثر تلك املفاهيم عىل التنمية الدامجة.	

• تحليل مسار الِقيَم والسلوك واملامرسات تجاه الدمج.	

• سية بتعديل ِقيَم الدمج واإلعاقة.	 التأثري عىل السلوك الفردي واملامرسات املؤسَّ

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية – ورقة نشاط نشاط 3-1 القيم والسلوك 

واملامرسات.

تخطيط الجلسة:

عرض 3-1      مفاهيم خاطئة عن اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة

يتم تقديم عرض 3-1 مفاهيم خاطئة مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

يف البداية، يتم عرض املفهوم الخاطئ مع املشاركني وتتم املناقشة حول آرائهم، بعد كل مناقشة لكل مفهوم يتم عرض املفهوم الصحيح له.

pptx. عرض 3- 1 مفاهيم خاطئة\Day3

الجل�سة
الأولى

ر : ملحوظة للميسِّ

تنبع أهمية تلك الجلسة يف اهتاممها بالجانب السلويك، والذي عادًة ما يكون أصعب جانب يف التغيري لألفضل لذلك يرجى:

التذكري باملرجعية املعرفية والحقوقية من الجلسات السابقة. 

دفع الحضور لتقييم الذات برصاحة ولكن بل أحكام مسبقة. 

ربط أثر القيم عىل السلوك وأثر السلوك عىل املامرسات.

كن إيجابيًّا واسأل عن كيفية تغيري الواقع لألفضل.
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الوحدة الثالثة

نشاط 3-1     القيم والسلوك والممارسات

اعرض الرشيحة: الِقيَم والسلوك واملامرسات. 

اعرض الرشيحة: مسار القيم والسلوك واملامرسات. 

تقسيم املتدربني إىل مجموعات من ثالثة أفراد.  

اسأل كل مجموعة أن تجيب عىل تلك األسئلة:

ما هي القيم والسلوك واملامرسات يف املجتمع التي تؤدي إىل التمييز؟ 

ما هو تأثريها عىل اإلدراك والرغبة يف التغيري؟ 

كيف تحد الِقيَم واالتجاهات من نطاق الخيارات املعروضة؟ 

ساعد املجموعات وذكِّرهم بأمثلة من املفاهيم الخاطئة.

وزِّع ورقة نشاط )نشاط 3-1( القيم والسلوك واملامرسات.

اطلب من كل مجموعة أن ترسم مسار الِقيَم والسلوك واملامرسات يف مجتمعهم مع ذكر:

أسباب املشكلة/ القضية. 

تأثري الِقيَم واالتجاهات حول اإلعاقة عىل املؤسسات. 

السلوكيات املالحظة يف املجتمع التي تعكس الِقيَم واالتجاهات.  

ناقش عروض املجموعات

اسرتاحة
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دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز بيئة دامجة

أهداف الجلسة:

• التعرف عىل مفهوم وأهمية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. 	

• تطبيق بعض أساليب دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. 	

• تصور إطار لتعزيز البيئة الدامجة. 	

• تلخيص والربط بني النقاط الرئيسية التعليمية للتدريب. 	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية- ورقة نشاط 3- 2 البيت الذي بنيناه.

تخطيط الجلسة:

عرض 3-2     دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

يتم تقديم عرض 3-2 دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مع الحرص عىل مناقشة ومشاركة املتدربني.

pptx.عرض 3- 2 دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة\Day3

نشاط 3-2     البيت الذي بنيناه

يهدف هذا النشاط لتلخيص والربط بني النقاط الرئيسية التعليمية للتدريب قبل البدء يف التخطيط للتغيري ورسم إطار تعزيز البيئة 

الدامجة.

يتم تقسيم الحضور ملجموعات.

توزع ورقة نشاط 3-2 البيت الذي بنيناه ويطلب من املجموعات إعادة رسم البيت عىل ورقة فليب شارت وكتابة داخل كل مربع 

أهم النقاط املعرفية يف هذا املوضوع من وجهة نظرهم.

اطلب من كل مجموعة عرض ما توصلت إليه وناقش عروض املجموعات.

الجل�سة
الثانية

ر : ملحوظة للميسِّ

اطلب من املشاركني يف مجموعات العمل أن تكون االجابات أكرث تحديًدا، البعد عن التعميم يف اإلجابات.  

عند تناول فكرة التنمية التقليدية والتنمية بالتشارك... يف البداية يجب عرض املفاهيم املرتبطة بالتنمية التقليدية عىل املشاركني واملناقشة 

معهم، ثم بعد ذلك يتم عرض منهجية املشاركة مام يساعد يف تثبيت املعلومة لديهم. 

نشاط 2-3

البيت الذي بنيناه

ميكن ذكر املثال الخاص بإعداد خطة اإلعاقة املحلية للتأكيد عىل أهمية املشاركة مع الرشكاء.

اسرتاحة
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الوحدة الثالثة

عند تناول فكرة التنمية التقليدية والتنمية بالتشارك... يف البداية يجب عرض املفاهيم املرتبطة بالتنمية التقليدية عىل املشاركني واملناقشة 

معهم، ثم بعد ذلك يتم عرض منهجية املشاركة مام يساعد يف تثبيت املعلومة لديهم. 

نشاط 2-3

البيت الذي بنيناه

ميكن ذكر املثال الخاص بإعداد خطة اإلعاقة املحلية للتأكيد عىل أهمية املشاركة مع الرشكاء.

اسرتاحة

مجتمع دامج وفرص متساوية للجميع

التنمية الدامجة

إمكانية الوصول

إزالة الحواجز

املشاركة

مشاركة فعالة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة

الدمج

سد الفجوة ما بني الواقع

واملأمول

املعرفة

فهم اإلعاقة

فهم التنمية

حقوق اإلنسان

فرص وحقوق متساوية للجميع
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تطبيق عملي لمنهجية المسار المزدوج

أهداف الجلسة:

• إدراك الفرق بني ما هو قائم حاليًا وما هو مأمول بالنسبة للتنمية الدامجة. 	

• إجادة التخطيط إلحداث التغيري من خالل توفري منوذج للتخطيط بواسطة املشاركني. 	

• تلخيص النقاط الرئيسية التنفيذية ما بعد التدريب.	

المواد الُمسَتخَدمة: 

جهاز عرض – بطاقات ملونة - أقالم ملونة – فليب شارت – مواد الصقة – املواد التدريبية - ورقة نشاط 3-3 التخطيط للتغيري - ورقة 

تقييم التدريب - االختبار البعدي.

تخطيط الجلسة:

نشاط 3-3     التخطيط للتغيير

- يناقش املدرب مع الحضور مفهوم املسار املزدوج.

- يناقش املدرب كيف سيتم تطبيق التغيري نحو الدمج داخل منظامتنا.

- يتم تقسيم الحضور طبًقا لجهة عملهم إىل مجموعات.

- يتم توزيع ورقة نشاط 3-3 التخطيط للتغيري.

- ينقل الشكل املوجود يف ورقة النشاط عىل الفليب شارت ويتم تعبئته )شكل 3(.

- يتم تحديد املؤرشات املختلفة املتعلقة مبجال دمج اإلعاقة وتوضع يف عمود منفصل وتسمى الوضع الحايل من حيث دعم األشخاص 

ذوي اإلعاقة بشكل مبارش أو تهيئة املجتمع ليكون دامًجا لألشخاص ذوي اإلعاقة.

- يتم تحديد الوضع املأمول لهذا القطاع يف املستقبل ويوضع يف عمود منفصل من حيث دعم األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مبارش 

أو تهيئة املجتمع ليكون دامًجا لألشخاص ذوي اإلعاقة.

- يتم تحديد العوامل املوجودة حاليًا والتي تساعد يف تغيري الوضع الراهن يف اتجاه الوضع املأمول، كام يتم تحديد العوائق التي تحول 

دون حدوث التغيري يف اتجاه الوضع املأمول.

- تؤخذ كل واحدة من العوائق ويتم اقرتاح حلول لتجاوزها.

- تتم مناقشة سلبيات وإيجابيات كل واحد من هذه الحلول املقرتحة.

- تعرض املجموعات بشكل رسيع عملها عىل فليب شارت.

الجل�سة
الثالثة
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الوحدة الثالثة

شكل 3 

نشاط 3-4     تقييم التدريب

اطلب من كل مشارك التفكري يف الجلسات التي أثرت بشكل كبري عىل طريقة تفكريه يف اإلعاقة.

السامح لهم بحوايل 5 دقائق لكتابة 3 نقاط عملية عام يخططون للقيام به بشكل مختلف يف أعاملهم من اآلن فصاعًدا.

توزيع ورقة تقييم التدريب.

توزيع االختبار البعدي.

العوامل املساعدة

الوضع الحايل

دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

الوضع املطلوب

دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

العوامل الضعيفة

تحليل املشكلت

املشكلة .............. اقرتاح الحل  ............................

تهيئة املجتمعتهيئة املجتمع
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مرفقات

مرفقات

أوالً: أوراق العمل
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االختبار القبلي/ البعدي

االسم:

ما هو تعِريفك لإلعاقة؟1

ما هي أهم األسباب والعوامل التي تسبِّب اإلعاقة من وجهة نظرك؟2

ه )املنحى( الحقوقي نحو اإلعاقة وأهم مبادئه؟3 هل ميكن أن ترشح يل ما املقصود بالتوجُّ

هل تعمل عىل تطبيق هذه املبادئ يف عملك؟ كيف؟4

نعم

ال

هل سمعت عن االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص املعاقني؟ ما رأيك فيها؟5

نعم

ال

هل اطَّلع أي من زمالئك يف العمل )مبا فيهم أنت( عىل االتفاقية أو حصل عىل تدريب عنها؟6

نعم

ال

ما املقصود باملجتمع الدامج؟7

هل يجب أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة يف اتخاذ قرارات التنمية؟ ملاذا؟8
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مرفقات

االسم:

ما هو تعِريفك لإلعاقة؟1

ما هي أهم األسباب والعوامل التي تسبِّب اإلعاقة من وجهة نظرك؟2

ه )املنحى( الحقوقي نحو اإلعاقة وأهم مبادئه؟3 هل ميكن أن ترشح يل ما املقصود بالتوجُّ

هل تعمل عىل تطبيق هذه املبادئ يف عملك؟ كيف؟4

نعم

ال

هل سمعت عن االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص املعاقني؟ ما رأيك فيها؟5

نعم

ال

هل اطَّلع أي من زمالئك يف العمل )مبا فيهم أنت( عىل االتفاقية أو حصل عىل تدريب عنها؟6

نعم

ال

ما املقصود باملجتمع الدامج؟7

هل يجب أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة يف اتخاذ قرارات التنمية؟ ملاذا؟8

 اختر أقرب إجابة إلى ما تراه صحيًحا:

كيف تحدث اإلعاقة؟

نتيجة خلل جسدي أو وظيفي. 1

نتيجة عوامل خارجية/ بيئية. 2

نتيجة عوامل شخصية. 3

نتيجة تفاعل بني العوامل السابقة. 4

اإلعاقة مشكلة:

فردية. 1

اجتامعية. 2

حقوقية. 3

اجتامعية وحقوقية. 4

أفضل طريقة لتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة:

ة تقدم الخدمة لهم. 1 بناء مراكز ُمختصَّ

زيادة عدد الجمعيات الخريية التي ترعاهم. 2

ضمهم مع غري ذوي اإلعاقة يف الخدمات العامة املوجودة . 3

ة والعامة لكل شخص حسب احتياجه. 4 توفري الخدمات املُختصَّ

من مبادئ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االستقالل وحرية االختيار. 1

عدم التمييز. 2

املساواة بني الرجل واملرأة. 3

كل ما سبق. 4

قت مرص عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صدَّ

والقوانني املرصية تتامىش مع االتفاقية ولكن املشكلة يف التطبيق. 1

وعىل مرص تعديل القوانني واللوائح الخاصة باإلعاقة. 2

ولكن االتفاقية غري ُملزِمة ملرص. 3

كل ما سبق. 4

إن كنت ستخطط لحملة مناداة وكسب التأييد يجب الرتكيز اآلن عىل:

الحصول عىل بعض الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية وغري موجودة يف القوانني. 1

لة. 2 الحصول عىل بعض الحقوق املنصوص عليها يف القوانني املرصية وغري ُمفعَّ

الحق ال يتجزَّأ يجب أن تشمل الحملة كل الحقوق املوجودة يف االتفاقية والقوانني. 3

من الخطأ تخطيط الحملة لتطالب بالحقوق واألفضل أن تعتمد عىل التكافل والرحمة. 4
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من األفضل عند تناول قضية اإلعاقة عىل املستوى املحيل:

تجاهل القضية متاًما . 1

تضمني اإلعاقة داخل خطط التنمية املحلية. 2

العمل عىل توفري متويل من املانحني لتغطية املوازنة. 3

كل ما سبق. 4

ضامن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة يتطلب:

إزالة العوائق والحواجز التي متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة. 1

إعطاء األشخاص ذوي اإلعاقة بعض املساندة واملميزات اإليجابية. 2

دعم الصورة اإليجابية لقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة. 3

كل ما سبق. 4
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مرفقات

ورقة نشاط 1-3 قصتنا

الجانب السلبي )أسوأ وضع(الجانب اإليجايب )أفضل وضع(

ما هي األنشطة التي 

سيشارك/ ستشارك بها؟

ما هي العوامل البيئية عىل 

املستوى الفردي؟ 
املوانع والحواجزامليرسات

ما هي العوامل البيئية عىل 

املستوى املجتمعي؟ 
املوانع والحواجزامليرسات



 44 44 

دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة - مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة

 45 45 

ورقة نشاط 2-1 أنت الرئيس

تخيلوا إنكم تم انتخابكم كمجلس رئايس ومن حقكم إقرار القوانني يف بلدكم عىل كل مجموعة اختيار أهم 5 حقوق من وجهة نظرهم يجب 

وضعها يف القوانني. 

بعد االنتهاء يجب عىل كل مجموعة عمل قامئة موحدة يف الجدول التايل تضم كل الحقوق التي اختارها أعضاؤها.

ينقل الجدول التايل عىل الفليب شارت ويتم تعبئته. 

قامئة الحقوق
هل يوجد هذا الحق 

يف االتفاقية؟ 
أين؟

هل يوجد هذا الحق 

يف القوانني؟
أين؟

هل يتم تطبيقه عىل أرض الواقع؟ 

ملاذا؟

مادة رقم...نعم أم المادة رقم ...نعم أم ال

مادة رقم...نعم أم المادة رقم ...نعم أم ال

مادة رقم...نعم أم المادة رقم ...نعم أم ال

مادة رقم...نعم أم المادة رقم ...نعم أم ال

مادة رقم...نعم أم المادة رقم ...نعم أم ال
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مرفقات

ورقة نشاط 3-1 القيم والسلوك والممارسات

القيم

السلوك

أسباب املشكلة/ 

القضية

تؤثر عىل الِقيَم 

واالتجاهات حول 

اإلعاقة

املامرساتاملؤسسات

السلوكيات 

املالحظة يف 

املجتمع تعكس 

القيم واالتجاهات
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ورقة نشاط 3-2 البيت الذي بنيناه

مجتمع دامج وفرص متساوية للجميع

التنمية الدامجة

إمكانية الوصول

إزالة الحواجز

املشاركة

مشاركة فعالة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة

الدمج

سد الفجوة ما بني الواقع

واملأمول

املعرفة

فهم اإلعاقة

فهم التنمية

حقوق اإلنسان

فرص وحقوق متساوية للجميع
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مرفقات

ورقة نشاط 3-3 التخطيط للتغيير

العوامل املساعدة

الوضع الحايل

دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

الوضع املطلوب

دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

العوامل الضعيفة

تحليل املشكلت

املشكلة .............. اقرتاح الحل

تهيئة املجتمعتهيئة املجتمع
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تقييم التدريب

  ضع عالمة )√( يف الخانة التي تناسب رأيك بالنسبة ملحاور التقييم التالية:

تقييم املدررِّب

اممتازاملعايري ضعيفجيدجيد جدًّ

التفاعل مع املتدربني

الرتتيب والتنظيم وتنسيق الوقت يف عرض املعلومة

ترك وقت كاٍف للمشاركة

استخدام وسائل وطرق تدريب جيدة ومناسبة للمحتوى

االلتزام باملواعيد املحددة للدورة

املدرِّب بوجه عام

الدورة التدريبية بشكل عام

تقييم املحتوى

اممتازاملعايرياملوضوع ضعيفجيدجيد جدًّ

اإلعاقة: مفاهيم أساسية

أهمية املوضوع

جودة املادة العلمية

مدى االستفادة

اإلعاقة بني التنمية والحقوق

أهمية املوضوع

جودة املادة العلمية

مدى االستفادة

دمج اإلعاقة يف عملنا

أهمية املوضوع

جودة املادة العلمية

مدى االستفادة

تقييم األنشطة

اممتازاملعايري ضعيفجيدجيد جدًّ

محتوى النشاط ومالءمته لخربات واحتياجات املشاركني

األساليب التي اتبعت يف النشاط التدريبي

مستوى املشاركة يف األنشطة والنقاش
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مرفقات

التنظيم العام

اممتازاملعايري ضعيفجيدجيد جدًّ

املكان

التاريخ

التوقيت

التنظيم العام

    

 ـ أي اقرتاحات أخرى خاصة مبوضوع هذه الدورة: 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

ـ الدورات التدريبية املقرتح تقدميها مستقبًل:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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العروض المستخدمة في التدريب

                       مرفقات

ثانًيا: العروض المستخدمة في التدريب
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 53 53 

اإلعاقةمفهوم
الوحدة التدريبية األولى اإلعاقة  مفاهيم أساسية

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

1,1عرض 

1

....(هي اإلعاقة )1.1نشاط 

ما هي اإلعاقة ومن هم األشخاص ذوي اإلعاقة؟•

2

اإلعاقة

لموجودة اإلعاقة هي نتاج التفاعل بين الخلل الجسدي أو الوظيفي عند الشخص والعوائق ا•
في بيئته المحيطة به مما يمنعه من المشاركة على قدم المساواة مع اآلخرين

3
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العروض المستخدمة في التدريب

اقةتعريف اإلعاقة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

أن اإلعاقة تشكِّل مفهوما ال يزال قيد التطور•
المواقف وأن اإلعاقة تحدث بسبب التفاعل بين األشخاص المصابين بإعاقة والحواجز في•

مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم والبيئات المحيطة التي تحول دون
مع اآلخرين،المساواة

4

!المساواة في الحقوق

عملية خلق اإلعاقة

(RIPPH, 1996)

العوامل البيئية

العادات الحياتية

التفاعل

خطرالعوامل 

المسبب

العوامل الشخصية

الجهازالعضوي القدرات

السالمة       اإلعاقة       الميسرات القدرةالعقبات     العجز

المشاركة االجتماعية  حالة اإلعاقة               

5
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نماذج اإلعاقة

الوحدة التدريبية األولى اإلعاقة  مفاهيم أساسية

– 2عرض 1  

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

1

نماذج اإلعاقة

إلعاقةاألطر التي تحدد كيفية فهم المجتمع لقضايا ا: ذجوالنم

لناس وكيف يرى ا“ اإلعاقة”تحدد أربعة طرق لتصنيف : النماذج

األشخاص ذوي اإلعاقة

2

المأساة\النموذج الخيري

يرى هذا النموذج إن األشخاص ذوي اإلعاقة ضحايا إلعاقاتهم

وضعهم مأساوي ويعيشون معاناة

هميالشفقة على األشخاص ذوي اإلعاقة ويجب اإلحسان إل

ليتمكنوا من العيش

صورة سلبية ونمطية عن األشخاص ذوي اإلعاقة

الليةتشجيعهم على االعتماد على اآلخرين وليس على االستق

3
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العروض المستخدمة في التدريب

)“المعاقين”أريد أن أساعد (

 العاديين”تنظيم فعاليات مجتمعية لألشخاص“

 المعاقين”وجمع التبرعات من خالل إظهار حجم معاناة“

 ياء التي الذين نعتقد بأنهم يعانون، باألش“ المعاقين”ثم، تزويد

نعتقد أنهم يحتاجونها

4

النموذج الطبي

 خاص يعتبر األشخاص ذوي اإلعاقة، أش( الفردي)النموذج الطبي

لديهم مشاكل جسدية يجب معالجتها

لموا المشكلة تكمن في األشخاص ذوي اإلعاقة ويجب أن يتأق

ويتعايشوا مع العالم كما هو

 طبيعيين”الهدف هو جعل األشخاص ذوي اإلعاقة“

إذن، األشخاص ذوي اإلعاقة يحتاجون خدمات خاصة

5

“المعاقين”أريد أن أساعد 

 قين بناء لتصنيف األشخاص المعوومقاييس لقد طورت اختبارات

على ما أعتقد حول إعاقتهم

ثم سأنفذ تجارب ألجعلهم يبدون مثلي

 إذا لم أنجح، سأجعلهم يمكثون في مؤسسات خاصة أو

اسيةمعزولين في بيوتهم، حيث يتم تلبية احتياجاتهم األس

6
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النموذج االجتماعي

 يم اإلعاقة أنها نتيجة لطريقة تنظيريالنموذج االجتماعي

المجتمع 

كون بطرق اإلعاقة ال تتعلق بالفرد فقط، إنما بالبيئة التي قد ت

شتى معيقة أو غير معيقة

7

أريد أن أساعد األشخاص المعاقين

معلن ألوم األفراد أو أحولهم إلى مشكلة، إنها مشكلة المجت

الحلولحديدسأشرك الجميع في ت

سأدعم إزالة المعيقات للجميع ولألشخاص المعاقين

8 النموذج الحقوقي

هذا النموذج مرتبط بالنموذج االجتماعي

يركز على تفعيل وتلبية حقوق اإلنسان

يستخدم إطار حقوق اإلنسان كمنظور لمختلف األمور

يرتبط بكل القضايا و جوانب العمل.

9
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العروض المستخدمة في التدريب

النموذج الحقوقي
نموذج كلي وشمولي :

بير، وما إلى تشمل الحقوق المدنية والسياسية، الحق في التصويت والتع
.  ذلك

صحة، تشمل الحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، الحق في ال
.  والتعليم، وما إلى ذلك

انهذا النموذج يأخذ بعين االعتبار جميع ما يرد تحت زاوية حقوق اإلنس  :
الوصول يمتلك الجميع نفس الحقوق، وال بد أن تتاح للجميع نفس فرص

إلى تلك الحقوق

يعترف هذا النموذج بأن اإلعاقة تشكل جزءًا متأصالً في المجتمع

والفعالةتكافؤ الفرص، والمشاركة االجتماعية، لتحقيق المشاركة الكاملة  .

10

أريد أن أدعم األشخاص ذوي اإلعاقة

تحليل الموقف بناء على المسئولية

ما هو الحق الذي نتناوله؟

من هم أصحاب هذا الحق؟

من المسئول عن التأكد من احترام هذا الحق؟

11

أريد أن أدعم األشخاص ذوي اإلعاقة

تحليل الموقف بناء على المسئولية

ما هي المسئوليات التي لم يتم االلتزام بها؟

ما هي المعوقات التي تحول دون احترام هذا الحق؟

كيف يمكن التأكد من االلتزام باحترام هذا الحق؟

( الحصول على ضمانات من متحملي –إزالة المعوقات

(مسئولية الواجب

- (ما الذي يعطي أفضل النتائج)ما هي األولويات؟

12
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نماذج اإلعاقة

ل كل شخص يستخدم أحد نماذج اإلعاقة أو مجموعة منها بشك

واعي أو غير واعي

هذه النماذج تؤثر في تفكيرنا، سلوكنا وطريقة كالمنا

كل نموذج ال يلغي أو يسود علي النماذج األخرى

 هذه النماذج تزودنا باألفكار حول التطور الزمني لتوجهات

حول اإلعاقةلمجتمعا

13

(إعقلها)2-1نشاط 

"ولن أشرف ال يذهب لدور السينما بالمدينة ألنه أصم وأبكم
".يستطيع فهم الفيلم

وإذا واضح أن هذه الجملة تنطبق على النموذج الطبي لإلعاقة ،
ز من تم إعادة كتابتها إلى النموذج االجتماعي سيتحول التركي

ما، هو المشكلة إلى الحلول الممكنة بدور السينأشرف كون 
:كاآلتي

" مترجمة ال يذهب لدور السينما بالمدينة ألن األفالم غيرأشرف
".للغة اإلشارة

14

أعد كتابة الجمل

مع عاما ويعاني ضمورا بالعضالت ويضطر للعيش 24البالغ من العمراسر ي
يأ بطريقة والديه ألنه في حاجة لكثير من العناية والرعاية ومنزله مكيف ومه

.تهئمخاصة لمال

غير قادرة علىومصابة بالشلل النصفي عاما  14منال البالغة من العمر
.الذهاب للمدرسة برفقة صديقاتها ألنها قعيدة الكرسي المتحرك 

عاما غير مسموح لها بحضور المناسبات 17حنان الكفيفة والبالغة من العمر
م، العامة مع رفقائها ألن والديها يخشون أن يتم إيذائها من جراء التزاح

.شئوبأي حال من األحوال فإنها لن تتمكن من متابعة أي 

15
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صحةوالاعاةةالتصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإل

ICF: The International Classification of Functioning, Disability and Health

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

  1-3عرض

الوحدة التدريبية األولى اإلاعاةة  مفاهيم أساسية
1

أسئلة للنقاش
رد كيف نعبر اعن إصابة أو مرض ما وكيف نصف تأثيره اعلي الحياة اليومية للف

هوم واألهم كيف يكون تعبيرنا هذا موحد ومفالمؤثرة؟ومشاركته في المجتمع والعوامل 

للجميع؟

اص ذوي كيف نضمن التواصل الجيد خالل الشبكة الواسعة من الخدمات التي تقدم لألشخ

شرة للفرد اإلاعاةة تبدأ بسياسات وخطط اعلي مستوي دولي وتنتهي بأصغر خدمة تقدم مبا

عالجية الالبرامج ,اإلدارات ,اإلستراتجية الخطط ,االتفاةيات ,بالقوانين وأسرته مرورا 

الفرد ؟التي تمس التأهيليةتوزيع الموارد واألدوار والخطة ,

حة كيف نتأكد اعندما نقدم راعاية لألشخاص ذوي اإلاعاةة أننا نغطي جميع مكونات الص

عوامل التي لنؤهله للمشاركة في مجتمعه بشكل فعال ومناسب وأننا وضعنا في ااعتبارنا ال

تؤثر اعلي ذلك؟

2

والصحةاعاةةالتصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإل

تصنيف طورته منظمة الصحة العالمية

 (اعالميا)إطار اعام وتصنيف من خالل لغة موحدة وةياسية

 اعاةة واإلالخلل الوظيفي , يمكن بها وصف الوظائف التي يؤديها اإلنسان

.وتأثيرها اعلي الصحة

يغطي البشرية بالكامل وليس األشخاص ذوي اإلاعاةة فقط

3
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والصحةاعاةةالتصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإل
يوفر التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة(ICF) وصفا لألوضاع

المتعلقة بتأدية الوظائف 

 لهاالحاصل بالتقيدو كذلك المتعلقة.

 كما يعطينا أيضا إطارا لتنظيم المعلومات و منظومة تمكننا من تقديم هذه

.المعلومات بطريقة مفهومة و مترابطة و سهلة المنال

 والصحة التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز(ICF ) ال يصنف األشخاص

هم بحيث ولكنه يصف صحتهم طبقا لكيفية أداء وظائفهم في البيئة المحيطة ب

ة تتضمن صحة الفرد ةدرته اعلي القيام بالنطاق الكامل من األنشطة الالزم

.لالندماج مع جميع نواحي الحياة اإلنسانية

4

:التصنيف اعلى جزأينيشتمل

مكونات تأدية الوظائف و اإلعاقة:
 (وظيفة495)الجسمية الوظائف

 (.بنية جسمية310)الجسمية البنية

 (مكون384)المشاركة األنشطة و

مكونات العوامل الظرفية
 (اعامل بيئي253)البيئية العوامل

 نيفها في لم يتم تص(الجنس، العرق، العمر، طبيعة الشخصيةمثل )الشخصية العوامل

و ذلك نظرا لالختالفات  (ICF)التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة

.االجتمااعية و الثقافية المرتبطة بها

5

الحالة الصحية
(مرض أو إصابة)

العوامل الشخصية العوامل البيئية

البنية والوظائف الجسمية

الخلل الوظيفي

األنشطة

الحد من النشاط

المشاركة

تقييد المشاركة

253

384
310+

495

6
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العروض المستخدمة في التدريب

:التفااعالت ما بين مكونات التصنيف الدولي

اعبارة اعن تفااعل بين أن تأدية الوظائف من ةبل فرد ما في ميدان معين، هي

(.يةأي العوامل البيئية و الشخص)الظرفية المشاكل الصحية و العوامل 

 التفااعالت تقع في االتجاهين االثنين

اركة بحيث أنه يمكن للخلل الجسدي أن يؤدي الي الحد من النشاط وتقييد المش

ي الحالة وأيضا يمكن للعوامل البيئية والشخصية أن تؤثر اعلي النشاط وبالتال

.الجسدية

7

:التفااعالت ما بين مكونات التصنيف الدولي

 عدم ك)وظيفي ومما سبق يتضح أن الشخص من الممكن أن يعاني من خلل

ريقة وبالرغم من ذلك يمارس أنشطة الحياة اليومية بط( القدرة اعلي الرؤية

لعكس فعالة ويشارك في المجتمع نتيجة لتوافر اعوامل بيئية ميسرة وا

.صحيح

8

أمثلة أخري
أن وجود خلل في الحالة الصحية ةد ال يؤثر في القدرة اعلي أداء األنشطة.

األنشطة وجود مشاكل في اإلنجاز و تحّدد في القدرة دون خلل في البنية الجسمية مثال انخفاض
اليومية الناتج اعن الكثير من األمراض

وجود مشاكل في المساهمة دون وجود خلل في القدرة مثال الشخص الذي شفي من مرض ذهني
.سابق يعاني من وصمة ما أو إةصاء في اعالةاته المهنية

وجود خلل في البنية الجسمية والوظائف إذا لم تكن هناك مسااعدات ما دون وجود مشاكل في
له المجتمع المساهمة في البيئة مثال الفرد الذي يعاني من تقيد في وظائف الحركة يمكن أن يوفر

.مسااعدات تمكنه من التحرك

م استعمال تأثير العوامل البيئية والشخصية من الممكن أن يؤدي إلي الخلل مثال يمكن أن يؤدي اعد
أو أن وضع األطفال في مراكز معزولة يمكن أن يؤدي إلى  .أحد األطراف إلى ضمور العضالت

.فقدان بعض القدرات االجتمااعية

9
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دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة - مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة

 63 63 

تعريف اإلاعاةة

الة اإلاعاةة هي مفهوم متطور وينتج اعن التفااعل بين اعوامل شخصية وح

ن المشاركة والحواجز السلوكية والبيئية التي تحول دو( خلل ـ تقييد)صحية 

الكاملة والفعالة في المجتمع 

 (اإلتفاةية والحقوق)اعلى ةدم المساواة وتكافؤ الفرص مع اآلخرين

10

:اإلاعاةة خبرة إنسانية تحدث

خلل جسدي أو وظيفي

الحد من النشاط 
تقييد المشاركة

تفاعل مع العوامل البيئية والشخصية

11

العوامل البيئية

م التحدد مع العوامل الشخصية إن كان الشخص سيكون في موةف معيق أ

12
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العروض المستخدمة في التدريب

تكلم1عرض فيديو 
اضغط هنا

13

فيلم اتكلم 

https://drive.google.com/file/d/0B0IoJPeybkl6Q29Wb1lIOXFsSjA/view?usp=sharing

مناةشة الفيديو

مناةشة

14

العوامل البيئية

فرد و كذلك تتمثل في كل من البيئة المادية و االجتمااعية التي يعيش فيه ال

مواةف هذه البيئة

 هذه العوامل هي خارجة اعن الفرد و يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو

لوظائف سلبي اعلى إنجاز الفرد كعضو في المجتمع، أو اعلى ةدرته أو اعلى ا

.الجسمية للفردوالبنية 

هل يمكن إاعطاء أمثلة من الفيديو السابق؟

15
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العوامل 
ة البيئي

المستوى 
الفردي

المستوى 
المجتمعي

16

المستوى الفردي: البيئية العوامل 

 هو البيئة القريبة و الخاصة بالفرد

 وهو يشمل مكان اإلةامة و العمل و الدراسة

رة المالمح الفيزيائية و المادية للبيئة التي يتعامل معها الفرد مباش

غرباءاعالةات الشخص باآلخرين مثل اعائلته و معارفه و نظرائه و كذلك ال.

17

المستوى المجتمعي: البيئية العوامل 

هي الهياكل و الخدمات الرسمية و غير الرسمية

 األنظمة الموجودة في المجتمع

 الثقافة و التي يمكن أن تؤثر اعلى األفراد

 المنظمات و الخدمات

الشبكات االجتمااعية غير الرسمية

فكارالقوانين و اللوائح و القوااعد الرسمية و غير الرسمية و المواةف و األ.

18
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ةصتنا3-1نشاط 

سيد سيدة

شخص ذوي إاعاةة

شلل نصفي

12سنة

ذكر

شخص ذوي إاعاةة

شلل نصفي

12سنة

أنثي

19

لماذا التصنيف؟

لغة موحدة

 (,تصنيف,اعمق,نطاق)صياغة السياسات....

اإلحصاء

التدريب والتعليم

األبحاث

جودة الخدمات

20

صراالستفادة من التصنيف في مجال راعاية ذوي اإلاعاةة في م

جه الحقوةي في االستفادة من التصنيف والفلسفة القائم اعليها المتفقة مع التو

:ذوي اإلاعاةة في مصر اعن طريقاألشخاص داعممجال 

21
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 67 67 

التأهيل 
والراعاية 

يةاإلكلينيك
تصنيف وفرز الحاالت

تحديد أولويات الرعاية

وضع الخطط العالجية

صياغة أهداف التأهيل

الدراسات

إحصاءات اإلعاقة 
والخدمات

وضع خرائط للعوامل 
لى البيئية التي تؤثر ع

األنشطة والمشاركة 
 .لألشخاص

إدارة 
الخدمات

تطوير أدلة عمل 
نموذجية

اتالتسجيل وإدارة البيان

 .تطوير معايير الخدمات

وضع سياسات 
 .الخدمات

وصف مسارات عملية 
التأهيل وتصميم شكل

.الخدمة

ةياس األداء
وتحسين 
الخدمات

 .رضا المستفيد

 .مخرجات الخدمات

.فاعلية التكاليف

22
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العروض المستخدمة في التدريب

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص
CRPDذوي اإلعاقة 

اإلعاقة بين التنمية والحقوق: الوحدة التدريبية الثانية

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
1-2عرضدليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

1

سؤال للمناقشة

ماذا نعني بحقوق االنسان؟•

2

حقوق االنسان

هي القواعد والمعايير الدولية المتفق عليها دوليا ومحليا •
مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية •
لألفراد و الجماعات ( الحرية، المساواة، الكرامة)تحمي القيم اإلنسانية •
. ملزمة قانونيا•

3
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 69 69 

هناك طرفينمما سبق 

طلب )أن يطالب االلتحاق بالمدرسةةفي سن المدرسذوي اإلعاقةطفلالمن حق •
(  سليم

(واجب الزم)وتيسيره واجب ضمان احترام هذا الحق (الدولة)و على اآلخرين•

4

طرف صاحب 
يجب أن )حق 

(يطلب بحقه

طرف عليه التزام 
عليه واجب الزم )

(إلعطاء الحق

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

5

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

،معاهدة دولية تحدد حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة•
.ضمانهاكما تحدد التزامات الدول األطراف في االتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها و•

6
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العروض المستخدمة في التدريب

اص ما هي الصكوك الدولية األخرى التي تقر حقوق األشخ
ذوي اإلعاقة؟

؛(1995)إعالن حقوق المعوقين •
؛(1981)برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين •
؛(1991)ية مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقل•
(.1993)القواعد الموحدة المتعلقة بتساوي الفرص للمعوقين •
هذه الوثائق ليست ملزمة من الناحية القانونية•

7

أهميتها

أول صك ملزم قانونا يوفر حماية شاملة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•
ال تضع اإلتفاقية حقوق إنسانية جديدة•
نفسها التي الغرض من اإلتفاقية يكمن في السماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتمتع بالحقوق•

يتمتع بها اآلخرون

8

تغيير النموذج

قوقية االتفاقية تعكس التغيير من نموذج طبي إلى نموذج اجتماعي، واآلن إلى مقاربة ح•
.نحو اإلعاقة

ي وهذه النظرة تساعد في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ، وتضمن مشاركتهم الفاعلة ف•
.الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بطريقة محترمة

9
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المبادئ العامة

احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية •
خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم؛تقرير 

عدم التمييز؛•
كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة •

المجتمع؛في 
احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع •

والطبيعة البشرية؛البشري 

10

المبادئ العامة

وهو تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى الخدماتتكافؤ الفرص•
واألنشطة والحصول على المعلومات وذلك على قدم المساواة مع اآلخرين

إمكانية الوصول؛•
المساواة بين الرجل والمرأة؛•
على احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ •

.هويتهم

11

معاني بعض المصطلحات المذكورة في االتفاقية 

. والفهم , م والتكل, والسمع, هي الطريقة التي تتغلب بها على عقبات القراءة " : االتصال"•
قراءة أو, أو الطباعة بحروف كبيرة , أو لغة  اإلشارات , قد تكون بواسطة طريقه بديله 

.أو وسائل مساعدة أخرى , شخص ما لنا 
.أو لغة أخرى غير محكية , أو لغة اإلشارات , قد تكون لغة الحديث " : اللغة"•

12
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معاني بعض المصطلحات المذكورة في االتفاقية 

م يجب أن ال يحر.وهي المعاملة الغير عادلة وذلك بسبب اإلعاقة " : على أساس اإلعاقة•
.األطفال ذوي اإلعاقة من التمتع بجميع حقوقهم 

وبة لمشاركة وهي عمل بعض التغييرات الالزمة والمطل" : الترتيبات التيسيرية المعقولة " •
ب مثال إدماج طال.وإذا كانت هذه التغييرات معقولة يجب إتمامها , األشخاص ذوي اإلعاقة 

اء ذو إعاقة حركية في مدرسة عامة قد يتطلب نقل فصله للدور األرضي بدال من إنش
أسانسير

.در ممكن ويعني تصميم األشياء لكي يستعملها جميع الناس بأكبر ق" : التصميم العام" •

13

لحقوق المحددة المنصوص عليها في االتفاقية؟ا

المساواة أمام القانون دون تمييز•
الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي•
االعتراف بالشخص على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون واألهلية القانونية•
عدم التعرض للتعذيب•
عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء•

14

لحقوق المحددة المنصوص عليها في االتفاقية؟ا

الحق في احترام السالمة البدنية والعقلية•
رفة ومع, الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية “حرية التنقل والجنسية•

“ختاره كما أن لديك الحق في اإلقامة أينما أردت في أي بلد ت. والديك لتتمتع برعايتهما 
الحق في العيش وسط المجتمع•

15
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لحقوق المحددة المنصوص عليها في االتفاقية؟ا

حرية التعبير وإبداء الرأي•
احترام الخصوصية•
الزم وعلى الحكومة توفير الدعم ال, لك الحق في العيش مع أسرتك “احترام البيت واألسرة•

ة توفير رعاية وان لم تستطع العيش مع أسرتك المباشرة فعلى الحكوم. ألسرتك للعناية بك 
تكوين وعندما تكبر فلديك الحق في التزوج و. بديلة داخل أسرتك الكبرى أو المجتمع 

”أسرة

16

لحقوق المحددة المنصوص عليها في االتفاقية؟ا

الحق في التعليم ••
الحق في الصحة ••
الحق في العمل ••
الحق في مستوى معيشي مالئم ••
الحق في اإلسهام في الحياة السياسية والعامة ••
.الحق في اإلسهام في الحياة الثقافية ••

17

ما هي التزامات الدول األطراف في االتفاقية؟

اص تحدد االتفاقية التزامات عامة وأخرى معينة للدول األطراف فيما يخص حقوق األشخ
:وبالنسبة لاللتزامات العامة، يتعين على الدول القيام بما يلي. ذوي اإلعاقة

اعتماد تشريعات وتدابير إدارية لتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة؛•
اعتماد تشريعات وتدابير أخرى للقضاء على التمييز؛•
حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها في كافة السياسات والبرامج؛•
إيقاف أي ممارسة تنتهك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛•
كفالة احترام القطاع العام لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛•

18
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ما هي التزامات الدول األطراف في االتفاقية؟

كفالة احترام القطاع الخاص واألفراد لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛•
تعمال القيام بالبحث والتطوير في مجال السلع والخدمات والتكنولوجيا الميسرة الس•

األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجيع اآلخرين على إجراء هذا النوع من البحوث؛
توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيا المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛•
جال تشجيع تدريب األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة في م•

الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية؛
نفيذها التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم في وضع التشريعات والسياسات وت•

.وفي عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم

19
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التنمية الدامجة
اإلعاقة بين التنمية والحقوق: الوحدة التدريبية الثانية

- 2عرض  2

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

:تستعاد االتكلفة 

ع ألعباء على األسرة والمجتمايزيد من المجتمعاألشخاص ذوي اإلعاقات من استبعاد•
. ومؤسسات الرعاية، بما في ذلك نظم الضمان االجتماعي

.اإلقصاء يقلل أيضاً من اإلنتاجية والدخل•

2

مدذا يجب أن نفال؟ 

فيه بدون تمييزللمشاركةالمجتمعتوفير فرص متساوية لجميع أعضاء•
لكل الناسمتاحة وقابلة الستخدام المجتمعخدماتمن خالل جعل •

3
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التنمية الدامجة

فئات واألشخاص ذوي اإلعاقة والالنساء والرجال وضع التي تستهدف ضمان اخذ التنمية •
ي المجاالت االعتبار عند وضع وتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج فاألخرى في 

لى السواء عالجميع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وعلى كافة األصعدة بحيث يتمكن 
.االستفادة منها

4

المجتمع الدامج

أعضاءه الدمج هو العملية المستمرة التي تسمح للمجتمع بتوفير فرص متساوية لجميع•
.  للمشاركة والمساهمة في تنميته

ع متاحة وقابلة الستخدام جمياالجتماعيةالمجتمع الشامل يضمن أن تكون كل خدماته•
. أعضاءه

5

المجتمع الدامج

التي ( اهاتالمبنية على االتج)يةهذا يتضمن إزالة الحواجز البيئية، المعلوماتية والتوجهات•
يمكن أن تمنع بعض األشخاص من المشاركة، 

شامال، ليكون المجتمع. باإلضافة إلى توفير خدمات نشطة تهدف لمساندة ودعم المشاركة•

6



 76 76 

دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة - مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة

 77 77 

الخدمدت االجتمدعية

ن مستوى المعيشة• الخدمات التي تحسِّ
مستشفيات، عيادات الرعاية الصحية األولية: الرعاية الصحية•
المراكز التي توفِّر التعليم قبل المدرسي، المدارس االبتدائية، الجامعات: التعليم•
دماتالرسوم المفروضة على الخخفصاستحقاقات نقدية، ضرائب مخفضة، : الحماية االجتماعية•
مراكز العمل، مراكز التدريب المهني: الوظائف•

7

:الخدمات العامة

لديهالذي باستطاعة الطفل: فعلى سبيل المثال. هي التي تستهدف المجتمع بكل شرائحه•
سورياقصوراً جسدياً طفيفاً أن يرتاد مدرسة رسمية في 

8

:خدمات الدعم

هي التي تسهم إسهاماً مباشراً في تخطي الحواجز وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي•
الكراسي، بفضلةحركيإعاقة لديهفعلى سبيل المثال، يستطيع الشخص الذي . اإلعاقة

.المتحركة والمعينات الحركية، أن يصل إلى المجتمع المحلي

9
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العروض المستخدمة في التدريب

:الخدمات المتخصصة

خاص بديالً عنه حين يستحيل دمج هؤالء األشتكونللدمج أو تمهدهي الخدمات التي إما •
الحماية لكن، يفترض بها أن تسعى دوماً وراء تحقيق الدمج ال االنعزال و. المجتمع في 

.دون سواها

10

المسدر المز وج

اص فقط ال يكفي لضمان مشاركة األشخبيئة المحيطة إن إزالة العوائق والحواجز من •
تذوي االعاقة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع اآلخرين ولكن يجب في نفس الوق
مساندة األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل متواز بتقديم الخدمات الداعمة والمتخصصة

11
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معد ئ التنمية الدامجة

فرص متساوية تتحقق عندما يتم توفير اآلليات واألساليب لكل فرد للحصول على: التنمية•
ومتكافئة

توفير الظروف المناسبة لألفراد حتى يتمكنوا من رفع إنتاجيتهم: اإلنتاجية•
تساوي األفراد في الحصول على نفس الفرص: العدالة االجتماعية•
ضمان حصول األفراد على تنمية مستدامة أو مستقرة: االستدامة•
ن المشاركة في توفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية حتى يتمكن األفراد م: التمكين•

.اتخاذ القرار والتحكم في الموارد التي تعنيهم

14

الدمج

استراتيجية مقبولة عالميا لتعزيز المساواة•
ليس غاية في حد ذاته•
:يليتشمل ما •

(سياسة، والقيم، واألهداف، والموظفين، والمساءلة التقارير)المؤسسة •
البرامج والممارسات•

15
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العروض المستخدمة في التدريب

 امجة؟مؤتسسة 

16

 امجةمؤتسسة 

و يجسد التزام المؤسسة بضرورة تقدير و احترام و االستفادة الكاملة من الخصائص•
,غيره القدرات الفريدة التى تميز كل فرد عن 

.و ذلك عمال على تحقيق و دعم التنمية الدامجة•

لدمج اإلعدقة  اخل المؤتسسةالمستويدت المختلفة

مستوي الفرد

السلوك

القيم

مستوي 
البرامج

األنشطة

المشروعات

مستوي 
المؤسسة

السياسات

االجراءات

الموارد البشرية
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مستوى الفر علي 

جميع اتاحة الفرصة لبأهمية وضرورةو فى مواقع العمل أاألفراد داخل المنظمات إعتراف•
التمكن للوصول العادل واالنتفاع الكامل وبما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقةفئات المجتمع

همختالفإالتنمية على مجهوداتالفعال من 
فمثال بحيث يؤيد ويؤمن األفراد بأن من حق الشخص ذوي اإلعاقة أن يشارك في المجتمع•

تمع يؤمنون أن الشحص ذوي اإلعاقة يستحق أن يتعلم ويعمل طبقا لقدراته وعلي المج
تسهيل ذلك

علي مستوي العرامج

ة المختلفة معاً فى تصميم وتنفيذ وإدارة األنشطجميع الفئات االهتمام بتشجيع مشاركة •
.اإلعاقةقائمة على فهم االحتياجات من منظور منظمة بحيث تكون لل

بحيث يتم أخذ رأي الجميع في البرامج لضمان أن إحتياجات كل الفئات موجودة•
التعيين أو ، سواء فىاإلعاقةالقيام بتطبيق سياسة توظيف متوازنة داخل المؤسسة تراعى •

،ؤسسةالمفى التدريب الموجه للعاملين سواء الفنيين أو اإلداريين أو المتطوعين داخل 

علي مستوي العرامج

تفادة منها للوصول الى الموارد المختلفة واالسلجميع التخطيط إلتاحة الفرص المتساوية ل•
من ة األشخاص ذوي اإلعاقتمكن يفى تنمية المهارات على كافة المستويات، وذلك حتى 

.القرارالمشاركة فى عملية صنع 
جب على توفير معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا للنوع االجتماعى واإلعاقة، حيث ي•

المؤسسة أن تقوم بعمل تصنيف إحصائي عن جميع مستويات أدائها
ذكر )سيمهم فمثال عند إحصاء المستفدين من الخدمة يجب معرفة عدد المستفدين الكلي وتق•

( .....ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة( )طفل بالغ( )أنثي



 80 80  81 81 

العروض المستخدمة في التدريب

علي مستوي العرامج

تقوم المؤسسة ، حيثواإلعاقة وقيس األثر وتكون أيضا مصنفة طبقا للنوع والتقيمالمتابعة •
اقة فى بقياس اآلثار المختلفة لمشروعاتها وبرامجها على قضايا النوع االجتماعى واإلع

.المجتمع
ة والمهتمة والمنظمات المختلفمنظمتك تشجيع بناء وتكوين شبكات تخلق الروابط بين •

فى المجتمعاألشخاص ذوي اإلعاقةتعزيز دور تمثيل و بالعمل على  

علي مستوي المؤتسسة

اقة أن تكون رسالة المؤسسة ونظم الحكم الداخلى واإلدارة بها تعكس إدارتها لمفهوم اإلع•
ت واإلجراءاتمستوى السياسابخاصة علىو.الفعالةبحيث تفسح المجال للجميع للمشاركة 

علي مستوي المؤتسسة

:السياساتمستوى •
التوظيف، : المث)األشخاص ذوي اإلعاقةوتعني السياسات التنظيمية التى تقوم بها المنظمات لتضمين •

.(الخ… الفرص المتكافئة للترقية
دين والقاعدة التى توجه التدخالت الرئيسية للمنظمات وعالقتها بمجموعات المستفياألنشطة سياسات •

.الشعبية
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علي مستوي المؤتسسة

:مستوى اإلجراءات•
رسالة : المث).اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية التى تتحكم فى األنشطة الداخلية للمنظمةوتعني •

اإلجراءات العامة : مثال)للمنظمة أو األنشطة الخارجية .(المؤسسة أو األهداف الخاصة باألنشطة
(.للمنظمات وخاصة في تنمية الموارد المالية

(الموار  العشرية)المؤتسسة علي مستوي 

النساء المتطوعين منالعاملين والتعرف على فرص تنمية قدرات مجالس اإلدارات ويعني •
وضع خطة لبناء وتنمية مهارات األفراد من وذوي اإلعاقة أو غير ذوي االعاقةوالرجال

:خالل
.باالعاقةسياسة التوظيف الواعية •
سائلة والتمثيل إستراتيجية الحكم الداخلي التي تعتمد علي المشاركة في اتخاذ القرار والشفافية والم•

.المتوازن لجميع الفئات
والسن إجراء الدراسات والبحوث وجمع وتحليل البيانات بهدف دراسة االحتياجات مع اختالف النوع•

.والثقافة والتوزيع الجغرافي وتصنيفها طبقاً للنوع

الدمج ودورنا2-2نشاط 

ما دور جهة عملك في تنمية المجتمع؟•
؟ كلماذا يجب دمج اإلعاقة في ما تقوم به جهة عمل•
:لدمج اإلعاقة داخل جهة عملك علي المستويات األتيةما تقييمك •

القيم والسلوك : مستوي الفرد•
األنشطة والمشروعات : مستوي البرامج•
السياسات واإلجراءات والموارد البشرية :مستوي المؤسسة •

27
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العروض المستخدمة في التدريب

الحقوقي في التنمية الدامجةالنهج 

اإلعاقة بين التنمية والحقوق: الثانية الوحدة التدريبية 

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

3-2عرض

1

المنهج الحقوقي

 يستخدم إطار حقوق اإلنسان كمنظور لمختلف( فلسفة عامة)هو توجه

األمور

 جوانب العملويرتبط بكل القضايا.

2

مبادئ المنهج الحقوقي في اإلعاقة

المرجعية الدائمة للحقوق

المشاركة

المساءلة

التمكين

عدم التمييز

3
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:المرجعية الدائمة للحقوق

ذوي وجود مرجع يتم الرجوع إلية مثل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص

اإلعاقة

4

المساءلة

التعرف في مجال اإلعاقة على( أ:-

- األشخاص المعاقون: أصحاب الحقوق

-(أولياء األمور,مقدمو الخدمة ,صانعو السياسات ,الدولة : )أصحاب االلتزام

5

المساءلة

الترويج لتطوير( ب:

 مؤسسي لإلعاقةوإطار قانوني

أنظمة للتأكد من تطبيق المنهج

مرجعيات لتقييم التقدم

6
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العروض المستخدمة في التدريب

التمكين

 وعلى المطالبة السليمة بحقوقهم االعاقةزيادة قدرة األشخاص ذوي

المشاركة وصوالً إلى المساواة في الفرص

7

المشاركة

 المتابعةوالتنفيذ ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في التخطيط

8

:عدم التمييز

 عدم التمييزوانتباه خاص للمساواة.

انتباه خاص للفئات األكثر تعرضاً النتهاك الحقوق.

انتباه خاص إلجراءات الحماية ضد انتهاك الحقوق.

9
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الحقوقي في اإلعاقةالنهج 

المرجعية الدائمة للحقوق

المشاركة

المساءلة

التمكين

عدم التمييز

10

النهج الحقوقي في التنمية الدامجة

 الحقوقي حول التنمية التقليدية من المنظور الخيريالنهج استخدام

إلي المنظور الحقوقياإلحتياجي

11

النهج الحقوقي في التنمية الدامجة

النهج الحقوقي في التنمية التنمية التقليدية

تركز علي العمليات والنتائجالمدخالتتركز علي ( اإلنفاق)

تلبي الحقوق للكلتلبي االحتياجات للبعض

األشخاص مجرد منتفعين من 
التنمية

يتم تمكين األشخاص للمطالبة 
بحقوقهم

األشخاص من حقهم المساعدةالمساعدةيتلقوا األشخاص قد

يركز على األسباب السطحية 
للمشاكل

يركز على األسباب الهيكلية 
ومظاهرها

12
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مثال علي النهج الحقوقي في التنمية الدامجة

النهج الحقوقي في التنمية التنمية التقليدية

أالف جنية علي10وزعنا 
العاطلين

دربنا ووفرنا فرص عمل للعاطلين

التدريب والتوظيف برنامج مستمرعاطلين10استفاد من المنحة 

األشخاص مجرد منتفعين من 
التنمية

يتم تمكين األشخاص للمطالبة 
بحقوقهم

اصحاب الواسطة تلقوا المنحة
كل العاطلين من حقهم استفادة من 

البرنامج

العاطل يحتاج مال
أن يتم تدريبه العاطل من الممكن

13لتزداد فرص حصوله علي وظيفة

قوقيعلي النهج الحبناًءال المواقف التنموية والخدمية يحلت

يتم من خالل إجابة مجموعة أسئلة عند مواجهة أي موقف تنموي أو خدمي

14

وقيل المواقف التنموية والخدمية بناءا علي النهج الحقيحلت
 نتناوله؟ما هو الحق الذي

من هم أصحاب هذا الحق؟

 هذا الحق؟إحتراممن المسئول عن التأكد من

 بها؟اإللتزامما هي المسئوليات التي لم يتم

ما هي المعوقات التي تحول دون احترام هذا الحق؟

 باحترام هذا الحق؟اإللتزامكيف يمكن التأكد من

( الحصول على ضمانات من متحملي مسئولية الواجب–إزالة المعوقات)

- (ما الذي يعطي أفضل النتائج)ما هي األولويات؟

15

العروض المستخدمة في التدريب
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مفاهيم خاطئة عن اإلعاقة واألشخاص
ذوي اإلعاقة

القيم والسلوك والممارسات

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

1-3عرض

دمج اإلعاقة في عملنا: الوحدة التدريبية الثالثة
1

المفاهيم الخاطئة

حقوقهم األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون عقبات اجتماعية وقانونية ، وعملية في المطالبة ب•
.اإلنسانية على قدم المساواة مع اآلخرين

.األسباب تأتي عادة من المفاهيم الخاطئة و المواقف السلبية تجاه اإلعاقة•

2

!للتفكير دقائق 5

ي ما هو أول ما يتبادر إلى ذهنك إذا كنت تعرف أن مؤسستك ستشمل قضايا اإلعاقة ف•
حقوقي؟عملها من منظور 

كيف يمكن مواجهة المفاهيم الخاطئة عن األشخاص ذوي اإلعاقة واإلعاقة؟•

3
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المفاهيم الخاطئة والحقائق

الجميع يعانون من •
، والقولبة النمطية 

واألشخاص ذوي اإلعاقة 
.ليسوا استثناء

4

المفاهيم الخاطئة والحقائق عن اإلعاقة

األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة هي مجموعة واحدة لها نفس : الخاطئة  المفاهيم •
.والخصائص اإلحتياجات

إلحتياجاتا.المجتمعاألشخاص ذوي اإلعاقة يمثلوا نفس التنوع موجود في بقية : الحقيقة •
.والخصائص عند الفرد من ذوي اإلعاقة ال تمثل جميع األشخاص ذوي اإلعاقة

5

المفاهيم الخاطئة والحقائق عن اإلعاقة

.األشخاص ذوي اإلعاقة ضعفاء ومرضي: الخاطئة  المفاهيم •
األشخاص ذوي اإلعاقة للمحافظة علي صحتهم مثل أي شخص آخر يسعي: الحقيقة •

مدي تمتعهم والمشكلة الرئيسية تكمن في, كالجميع ويعانون من فترات ضعف وفترات قوة 
بحقوقهم الصحية علي قدم المساواة

6

العروض المستخدمة في التدريب
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المفاهيم الخاطئة والحقائق عن اإلعاقة

ير إن حياة األشخاص ذوي اإلعاقة مختلفة تماما عن حياة األشخاص غ: الخاطئة  المفاهيم •
ذوي اإلعاقة 

هم ، لديعائالت ، والعمل، لديهم المدرسة األشخاص ذوي اإلعاقة يذهبون إلى : الحقيقة •
.آخر حياة يومية و خطط وأحالم مثل أي شخص 

7

المفاهيم الخاطئة والحقائق عن اإلعاقة

.اإلعاقة هي مأساة شخصية وتستحق الشفقة منا: الخاطئة  المفاهيم •
ي المجتمع، غالبا ما يكون من المواقف السلبية ف.الحياةاإلعاقة ال تعني سوء نوعية : حقيقة •

.الحقيقيةو عدم وجود إمكانية الوصول داخل المجتمع هي المأساة 

8

المفاهيم الخاطئة والحقائق عن اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة هم أبطال و يفعلون أشياء غير عادية: الخاطئة  المفاهيم •
ود ، ولكن وجاالحترام ، األشخاص ذوي اإلعاقة يستحقون آخر مثل أي شخص :  حقيقة •

اإلعاقة ال يجعل شخص ما بطل 
هم يركز اإلعالم علي بعض الرياضيين والفنانين والناشطين ذوي اإلعاقة إلنجازات•

االستثنائية
ف مع ويكافحون من أجل التأقلم والتكي.عاديين ولكن معظم األشخاص ذوي اإلعاقة ناس •

.أسلوب الحياة

9
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هل تستطيع ذكر مفاهيم خاطئة أخري من مجتمعك؟•

10

تأثير القيم والسلوك والممارسات

11

مسار القيم والسلوك والممارسات 

 /المشكلةأسباب•
القضية

كسلووالالقيم

القيمعلىتؤثر•
حولواالتجاهات

اإلعاقة

المؤسسات
• المالحظةالسلوكيات

تعكسالمجتمعفي
واالتجاهاتالقيم

الممارسات

12

العروض المستخدمة في التدريب
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القيم والسلوك والممارسات

التمييز؟ما هي القيم والسلوك والممارسات في المجتمع التي تؤدي إلى •
التغيير؟ما هو  تأثيرها على اإلدراك والرغبة في •
كيف تحد القيم واالتجاهات من نطاق الخيارات السياسية المعروضة؟•

13

مستويات تحليل اإلعاقة

المستوى المحلى 
واألفراد

الخدمات الوسيطة 

السياسة والسياسات
المستوى القومي

عبر جميع القطاعات والبرامج
14
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دعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

دمج اإلعاقة في عملنا: الوحدة التدريبية الثالثة

مفهوم اإلعاقة والتنمية الدامجة
دليل تدريبي لدعم دمج اإلعاقة

2-3عرض 

1

المشاركة

 التدريب؟كم مرة تكررت تلك الكلمة في هذا

 المشاركة؟لماذا

2

المشاركة والتنمية الدامجة

 بدون مشاركة فعالةدامجةال يوجد تنمية

3

العروض المستخدمة في التدريب
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:المشاركة سلم 

مشاركة فعالة

ال مشاركة
التجاهل والتحكم

مشاركة المعلومات

االستشارة

القرار المشترك

الشراكة

4

مثال: المشاركة سلم 

 كةتأهيل ليساعده علي الحرويتلقيأشرف طفل يعاني من شلل دماغي

 خيارافي حالة أشرف هناك:

اكن صعوبة التحرك في األم–كرسي كرسي متحرك مما يتطلب شراء إستخدام

غير الممهدة ولكن الحل ال يحتاج لتأهيل كثير

 ن غير يتطلب فترة تدريب طويلة أسهل في الحركة في األماك: بالعكاز المشي

الممهدة

إن كنت معالج أشرف ماذا ستفعل؟

5

مثال: المشاركة سلم 

سينفذ المعالج ما يراه صحيحا دون سؤال أشرف أو أهله: التجاهل والتحكم

ر سيخبر المعالج أشرف أو أهله بالخيارات ولكن لن ينتظ:مشاركة المعلومات

ردهم

لكن سيخبر المعالج أشرف أو أهله بالخيارات وسيسألهم عن ردهم و:أالستشارة

سيكون له الرأي النهائي

اقش سيشرح المعالج ألشرف أو أهله الموقف والخيارات وسين: القرار المشترك

أهله سويا قرارا يناسب ظروف أشرف ووسيتخذوامهم اإليجابيات والسلبيات 

.للمعالجويتفق مع الرأي الفني 

6
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واضح تماما إن 
ك مشكلتك الرئيسية إن

مياه بتشربشما 
مياه الحنفية , معدنية 

هتموتك

7

المنهجية التقليديةمنهجية الشراكة
المجتمعأعضاءاحساستدعم

والتحكمبالملكية
المجتمعأعضاءاحساستدعم

والعجزبالسلبية

والتنفيذالقرارمركزيةوالتنفيذالقرارمركزيةال
دراتوقالجماعيةالمعرفةعلىمبنية

الرأيأخذوواالستشارةالمجتمع
توقدراالخبراءمعرفةعلىمبنية

المنظمة

املةشبطريقةالعملعلىتوفرقدرة
التنميةقضايافيومتشعبة

محددةقطاعاتفيللعملتميل

قدراتبناءأولوياتهافيتضع
كشريكالمجتمع

ائجالنتتنفيذاولوياتهافيتضع
المتوقعة

ةالمشتركالمسئوليةعلىتقوم
المخرجاتعلىوالجماعية

ليةوالمسؤوالمهامتوزيععلىتقوم
االهدافعنالمحدودة

8

المنهجية التقليديةمنهجية الشراكة

ةالمشتركالمسئوليةعلىتقوم
المخرجاتعلىوالجماعية

ليةوالمسؤوالمهامتوزيععلىتقوم
االهدافعنالمحدودة

يفكفاعلينالمجتمعاعضاءترى
بهمالخاصةالتنميةعملية

مننكمستفيديالمجتمعاعضاءترى
االنشطة

كلوصفاتخصوصيةلمراعاةتميل
تناسبهحلولوصياغةمجتمع

االعدادسابقةللحلولتميل

واالتكاليةاالعتماديةتعززوالمبادرةاالستقالليةتعزز

منوالمهاراتالمعرفةتنقل
للمجتمعوالخبراءالمنظمات

للخبراءوالمهاراتالمعرفةتظل
فقط

االستمراريةتضعفاالستمراريةتعزز

9

العروض المستخدمة في التدريب
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تحفيز المشاركة

10

تحفيز المشاركة

ماذا نفعل لتحفيز مشاركة 
األشخاص ذوي اإلعاقة؟

تحريك وتعبئة األشخاص
ذوي اإلعاقة وأسرهم 
والمهتمين بالقضية 
للمشاركة اإليجابية

مرحبة دامجةتوفير بيئة 
الحقيقيةبالمشاركة 

11

مناقشة

ير؟مما سبق لماذا من الضروري مشاركة أكبر عدد ممكن في السعي للتغي

12
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خطوات الدعوة للمشاركة 

تحديد المستهدفين

اءالتواصل المبدئي وتبادل اآلر

التوعية والتحفيز

العمل المشترك
13

تحديد المستهدفين

 تحديد في المجتمع المحلي

 من هم األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم في حاله كانوا أطفال ومن يهتم

اإلعاقة؟بقضية 

 تمثلهم؟هل هم أعضاء في جمعيات أو مجموعات

 عام؟ما هي درجة اهتمامهم بقضية اإلعاقة بشكل

كم منهم يعتبر مستخدم للخدمة التي أقدمها؟

14

التواصل المبدئي وتبادل اآلراء

لول تواجههم والحالمشاكل التي ةناقشاتصاالت شخصية في البداية لم

المقترحة

تفكير تكوين مجموعة للتواصل وعقد أول لقاء لتبادل اآلراء والمعلومات وال

في كيفية التحرك خاصة من مستخدمي الخدمة

15

العروض المستخدمة في التدريب
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التوعية والتحفيز

صل التوعية بمفهوم اإلعاقة وبالحقوق والوضع الحالي والغرض منها أن ي

األشخاص ذوي اإلعاقة إلي القدرة علي تقييم ما هو جيد وما هو سيء 

.بالنسبة لهم

16

التوعية والتحفيز

دام تلك والتحفيز هو تنمية الرغبة في بذل مستوي أعلي من الجهود الستخ

ي للوصول القدرة في طلب الجيد لإلعاقة وتغيير السلوك السلبي إلي إيجاب

لهذا الطلب

17

العمل المشترك

د ذاته فرصة في تلك المرحلة يبدأ العمل المشترك للسعي للتغيير وهو في ح

لزيادة الترابط والقدرات بين األشخاص ذوي اإلعاقة

18
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أمثلة للعمل المشترك

حملة رفع وعي والتعريف بالخدمات

أنشطة اجتماعية وترفيهية مشتركة

خطط إعاقة محلية

تكوين مجموعات مساعدة ذاتية

تكوين رابطة أباء أو أمهات

19

العروض المستخدمة في التدريب
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