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نبذة عن مركز درا�صات التنمية

تاأ�س�ص املركز يف عام 1997 كربنامج بحثي متخ�س�ص يف الدرا�سات التنموية. يهدف 

املركز اىل تعميق مفاهيم التنمية وربطها ب�سياقها العملي من خالل تقدمي اأطر نظرية 

ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية يف فل�سطني. وهذا ي�سمل درا�سة التفاعالت بني العوامل 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية للتنمية. ف�ساًل عن درا�سة بنى ال�سلطة وال�سيطرة 

القائمة التي حتول دون حتقيق وتنمية م�ستدامة ارتباطا بال�سياق الذي يفر�سه الحتالل 

قيود  فر�ست   1967 عام  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتالل  فمنذ  عليها. 

الأكرث  اأن  التنمية  بالتنمية. يرى مركز درا�سات  الفل�سطيني  املجتمع  م�سددة على حق 

تعبريَا عن التنمية يف فل�سطني هي ا�سرتاتيجيات ال�سمود والبقاء، واإنتاج بدائل حملية 

لبنى القوى املهيمنة وبالإ�سافة اىل ذلك فان املركز ي�سعى اىل توفري اإطار موؤ�س�ساتي 

ميكن من خالله النظر يف جميع الق�سايا ذات ال�سلة بالتنمية وبحثها ومناق�ستها وذلك 

بهدف توفري التوجيه وامل�ساعدة العلمية ل�سناع القرار.

والن�ساطات  الكادميية  البحاث  بني  جمعه  خالل  من  التنمية  درا�سات  مركز  يحاول 

اأن�سطته  ت�سمل  اذ  التنموية  واملمار�سة  النظرية  بني  املحكم  الربط  يعزز  اأن  املجتمعية 

يف هذا املجال الندوات وور�ص العمل، وامل�سوح امليدانية والدرا�سات التقييمية، وتقييم 

الحتياجات. فمن ناحية يعمل املركز على عدد من امل�ساريع البحثية يف �ستى املجالت 

التنموية بالتعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات حملية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ املركز 

املهم�سة ودجمها يف  الفئات  التي تهدف اىل متكني  املجتمعية  امل�ساريع  اآخر من  عددا 

عملية التنمية.  
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اهداف الدليل: 

بق�سايا  ارتباطًا  املجتمع  يف  ال�سمول  مفهوم  وتو�سيح  تبني  على  الدليل  هذا  يعمل 

بهدف  حقوقي  منظور  من  املرتبطة  الق�سايا  مع  ويتعامل  الإعاقة.  ذوي  الأ�سخا�ص 

يف  املوؤ�س�سات  دور  على  الدليل  ويركز  املجتمع.  اأفراد  بني  والعدالة  للم�ساواة  الو�سول 

ال�سمول كون موؤ�س�سات املجتمع تلعب دورًا رئي�سيًا يف حتديد وتطوير بنية املجتمع. 

وب�سكل رئي�سي، ميكن تلخي�ص اأهداف الدليل فيما يلي:

يف  ال�سمولية  من  حتد  التي  واملعيقات  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  واقع  ر�سد    .1
املجتمع.

ل�سمول  اأنواعها  املوؤ�س�سات مبختلف  تتخذها  قد  التي  اأهم اخلطوات  تو�سيح   .2
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ن�صتخدم هنا مفهوم ال�صمول وال�صمولية بدل من الدمج، لأن مفهوم الدمج يوحي 

بجمع جمموعات معينة خمتلفة، اإل اأن مفهوم ال�صمول يعني ا�صراك جميع النا�س 

بغ�س النظر عن الفروقات بينهم.
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1. تعريف الإعاقة
لأن املجتمع بطبيعته متنوع  ولكي يتم بناء نهج �سمويل يف املجتمع، من املهم اأن تتوفر 

املعرفة والوعي حول املجموعات املختلفة يف املجتمع وبالذات املجموعات املهم�سة التي 

يتم اإق�ساوؤها والتمييز �سدها.

يتم حرمانهم من  املجتمع حيث  الإعاقة جمموعة مهم�سة يف  الأ�سخا�ص ذوي  وي�سكل 

العديد من احلقوق الأ�سا�سية، نتيجة كونهم اأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ولذلك، من املهم 

تعريف الإعاقة  من منظور حقوقي يعتمد على امل�ساواة، فبدل من النظر لالإعاقة كاأنها 

ق�سية طبية و»عجز« ج�سدي اأو ذهني، تعرف الإعاقة باأنها الإق�ساء اأو التمييز الناجت 

املوجودة يف  املعيقات  مع  اأو ذهني  لديهم »عجز« ج�سدي  الأ�سخا�ص ممن  تفاعل  عن 

البيئة واملجتمع. وعندما ل يعمل املجتمع على اإزالة هذه املعيقات، يوؤدي ذلك اإىل تفاعل 

�سلبي يحد من و�سول كافة النا�ص حلقوقهم يف املجتمع.

تكمن اأهمية هذا التعريف يف تبنيه توجه باأن الإعاقة ق�سية جمتمعية ولي�ست مقت�سرة 

التغيريات  العمل على اجراء  بالإمكان  التعريف،  نف�سه. وانطالقًا من هذا  الفرد  على 

املنا�سبة يف املجتمع عرب اإزالة هذه املعيقات. فعندما ينظر اإىل الإعاقة كق�سية طبية، 

يتم و�سع امل�سوؤولية على الفرد نف�سه للتغلب على املعيقات بدًل من م�سوؤولية املجتمع يف 

ازالتها، اأو التخفيف من حدتها.

يف  معينة  مرحلة  يف  اإعاقة  لديهم  يكون  النا�ص  ومعظم  وا�سحة  دائما  لي�ست  الإعاقة 

حياتهم، لذا فمن املهم الدراك باأن ق�سية الإعاقة هي ق�سية  املجتمع ككل.

مثال يبني تعريف الإعاقة

موؤ�س�س�سة تدرب اأحد اأفراد طاقمها على لغة الإ�سارة، فعند قدوم زوار من الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة ال�سمعية، يزول بذلك املعيق املرتبط بالتوا�سل.

1.2 الإعاقة والفقر

هناك ارتباط مهم بني الإعاقة والفقر، بحيث اأن الكثري من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة هم 

من الفقراء واأن الكثري من الفقراء هم اأكرث عر�سة لالإعاقة. فالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

اأي�سًا �سعوبة يف احل�سول على خدمات  ونتيجة للتمييز الذي يواجهونه فهم يواجهون 

يف  عزلهم  اإىل  توؤدي  �سلبية  توجهات  ملواجهة  بالإ�سافة  والتوظيف  والتعليم  ال�سحة 

املجتمع. من املهم اأخذ ذلك  بعني العتبار وذلك لدراك الواقع الذي يعي�سه الأ�سخا�ص 

معيقات  ي�سع  فالفقر  اأملعيقات.  هذه  ازالة  باإجتاه  العمل  عند  وحتديدًا  الإعاقة  ذوي 

مادية اإ�سافية اأمام ال�سخ�ص يجب اأن ل يتم جتاهلها.
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2. التمييز
مبا اأن ال�سمول ناجت عن توجه ي�سعى للم�ساواة يف املجتمع، فمن املهم التعرف على بع�ص 

يف  خدمات  تلقي  حماولة  عند  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  يواجهها  التي  التمييز  اأ�سكال 

املجتمع، ومنها:

• لديهم 	 لي�ص  لأ�سخا�ص  وتقدميها  الإعاقة،  لالأ�سخا�ص ذوي  تقدمي خدمات  رف�ص 

اإعاقة

مثال: �سخ�ص لديه اإعاقة ب�سرية ويبحث عن عمل كمدر�ص يف مدر�سة، عندما تقدم 

لوظيفة، مت رف�سه كونه �سخ�ص ذوي اإعاقة.

• عدم تعديل خدمة/بيئة بطريقة متنع و�سول ال�سخ�ص ذو الإعاقة لها	

مثال: �سخ�ص ذو اإعاقة ي�ستخدم الكر�سي املتحرك، التحق يف املدر�سة، اإل اأنه يواجه 

�سعوبة يف الدخول للمباين نظرا لعدم وجود �ساحط ي�سهل دخوله.

• تقدمي خدمات اأقل جودة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة	

جلميع  املنا�سبة  املناهج  توفري  مت  ب�سرية،  اإعاقة  ولديها  اجلامعة  يف  طالبة  مثال: 

اأثر  اإل اأن اجلامعة تاأخرت كثريا يف توفري املنهاج لها بطريقة برايل مما  زمالئها 

على اأدائها الأكادميي.

تقدمي خدمات لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  تختلف عن اخلدمات املقدمة لالأ�سخا�ص من 

غري ذوي الإعاقة

2.1 من العوامل املهمة املرتبطة بالتمييز  والتي توؤدي لعزل الأ�صخا�س 
ذوي الإعاقة

2.1.1 و�صمة العار

يف بع�ص الثقافات يتم التعامل مع الإعاقة باأنها عقاب من اهلل، بحيث اأن هناك روؤية 

اعتباره  يتم  وما يختلف عن ذلك  العادي«  »ال�سخ�ص  ما هو  تعرف  املجتمع  �سائدة يف 

ذوي  الأ�سخا�ص  اجتاه  اإ�سايف  متييز  اإىل  توؤدي  التوجهات  هذه  اأن  اإل  عادي«.  »غري 

الإعاقة يجعل الإعاقة تبدو وكاأنها نتيجة خلطاأ اقرتفه �سخ�ص. 
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2.1.2 اخلوف

يف كثري من الأحيان هناك خوف مفرط لدى عائالت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ، حيث 

يظنون باأن النا�ص لن يتوا�سلوا مع اأبنائهم بال�سكل ال�سحيح اأو اأنه قد يتم ا�ستغاللهم، 

لكن يف كثري من الأحيان هذا اخلوف هو نوع من احلماية الزائدة عن حدها ويلعب دورًا 

اأي�سا يف التمييز �سد وعزل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

2.1.3 الإخفاء /عدم املعرفة

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اأو  املنزل  يف  واخفائهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  عزل  يتم  حيث 

بالالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، فعندما ل ترى العائلة اأبنائها من ذوي الإعاقة يتفاعلون مع 

املجتمع، يتم تكري�ص الروؤية باأنهم لن يتفاعلوا ب�سكل ايجابي يف املجتمع. والخفاء يلعب 

دورا يف التقليل من التفاعل بني النا�ص يف املجتمع وبذلك ي�سهم يف عدم وعي النا�ص 

بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وق�ساياهم.

2.1.4 مواجهة التمييز

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ا�ستطاعة  اإثبات  هي  التمييز  مواجهة  يف  الطرق  اأف�سل  من 

حماربة  عن  احلديث  اأن  بحيث  اجلميع،  مع  وفعال  مت�ساٍو  ب�سكل  املجتمع  يف  امل�ساركة 

التمييز ل يخدم التغيري بالقدر الذي تخدمه روؤية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وهم ي�ساركون 

يف  اليجابي  التفاعل  وتطبيق  متثيل  يف  دورا  يلعب  فاجلميع  املجتمع.  يف  فعال  ب�سكل 

قد  التمييز  مواجهة  اإعاقة.  لديهم  تكن  مل  اأم  كانت  �سواء  النا�ص  جميع  مع  العالقات 

اأن الثقافة  اإل  اأ�سبحت عادات،  تكون �سعبة نظرا لرتباطه مبمار�سات متكررة بحيث 

الثقافة جتاه  ايجابية يف  توجهات  اأي�سا  فيوجد  متغري  �سيء  املرتبطة هي  واملمار�سات 

الإعاقة. اإن �سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وم�ساركتهم يف املجتمع ي�سهم يف بناء الوعي 

حول ق�ساياهم والتمييز الذي يوجهونه ب�سكل فعلي.

3. املعيقات التي يواجهها الأ�صخا�س ذوي الإعاقة
بناء على تعريف الإعاقة كتفاعل بني ال�سخ�ص واملعيقات املوجودة يف املجتمع،  يجب 

اأنها تت�سابه حيث ان جميعها  ت�سليط ال�سوء على املعيقات التي لها اأ�سكال خمتلفة اإل 

الأ�سكال  بع�ص  ومن  الخرين،  مع  بالت�ساوي  املجتمع  يف  امل�ساركة  من  ال�سخ�ص  متنع 

املختلفة للمعيقات التي يواجهها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة:
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3.1 املعيقات البيئية
هي املعيقات يف البيئة الفيزيائية والتي تعيق احلركة اأو الو�سول وقد تاأخذ اأ�سكال كثرية 

وتتمثل يف معيقات يف املرافق العامة، املوا�سالت، املباين، ال�سوارع ...،  مثل:

• وحركة 	 و�سول  يعيق  �ساحط،  وجود  وعدم  املبنى،  مدخل  على  عتبات  وجود 

م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.

• ذي 	 ال�سخ�ص  ا�ستخدام  يعيق  امل�سعد  مفاتيح  على  برايل  لغة  وجود  عدم 

الإعاقة الب�سرية له.

3.2 املعيقات املعلوماتية )التوا�صل(
موائمة  وكونها  البيئة  حول  معلومات  ال�سخ�ص  لدى  يتوفر  ل  الأحيان  من  الكثري  يف 

للجميع، فقد ل ياأتي �سخ�ص لزيارة املوؤ�س�سة نتيجة هذا الفرتا�ص، فمن املهم اأن يكون 

هناك معلومات متوفرة قبل زيارة املكان، فمثاًل، يتم تعميم العنوان ال�سحيح وتوفري 

املوائمة واإمكانية ال�ستف�سار حول املوائمة يف املوؤ�س�سة.

3.3 املعيقات الجتاهاتية
هي الجتاهات ال�سلبية اأو الفرتا�سات التي تتمثل يف التعامل مع ال�سخ�ص ذي الإعاقة 

يكون  الأحيان  من  الكثري  يف  اإعاقة.،  لديه  لي�ص  الذي  ال�سخ�ص  عن  خمتلفة  بطريقة 

ما  وكثريا  نف�سها،  الإعاقة  من  اأكرب  معيق  ب�سلبية  الإعاقة  ذي  ال�سخ�ص  مع  التعامل 

تكون هذه الجتاهات ناجتة عن غياب الوعي، فالعمل على تغيري هذه التوجهات، وبناء 

توجهات اأكرث ايجابية جتاه الإعاقة، �سي�سهل من ازالة جميع اأنواع املعيقات وذلك نتيجة 

الإميان باأهمية ازالتها. 

البائع  ويقوم  جتاريًا،  حماًل  يزوران  و�سديقه  ب�سرية  اإعاقة  ذو  �سخ�ص  مثال: 

مبخاطبة ال�سخ�ص ذي الإعاقة الب�سرية عرب التكلم مع �سديقه ول يوجه حديثه له 

ب�سكل مبا�سر.

3.4 معيقات موؤ�ص�صاتية/ال�صيا�صات
�سيا�سة  هناك  يكون  ل  وعندما  املوؤ�س�سة،  وممار�سات  ب�سيا�سات  ترتبط  املعيقات  هذه 

وخطة وا�سحة لزالة املعيقات يف املوؤ�س�سة.
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عملية  من  جزء  يكون  وبالتايل  للتوظيف،  مبقابالت  القيام  تنوي  موؤ�س�سة  مثال: 

التح�سري �سوؤال املتقدم حول اأي تعديالت منا�سبة ت�ساعده على امل�ساركة ب�سكل كامل 

وفعال يف املقابلة. وعندما تكون  هذه الجراءات جزءًا ممنهجًا من �سيا�سة املوؤ�س�سة 

تكون املوؤ�س�سة قد عملت على �سمول اجلميع يف املقابالت.

3.5 معيقات ح�صية
قليلة  الإ�ساءة  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  فعلى  والروؤية،  بال�سوت  املرتبطة  املعيقات  هي 

يف بع�ص الأماكن، ت�سكل معيقا لالأ�سخا�ص الذين لديهم �سعف يف النظر. ولو كنا يف 

لقاء مع �سخ�ص ذي اإعاقة ب�سرية اأو �سمعية، ويوجد �سجة يف املكان، �ستوؤثر �سلبا على 

التوا�سل بو�سوح و�سهولة.

3.6 معيقات يف التكنولوجيا
هي املعيقات التي تتمثل يف ا�ستخدام تكنولوجيا ل توائم اجلميع، وملعرفة التكنولوجيا 

اأن يتم ال�ستف�سار والتعاون مع موؤ�س�سات الإعاقة والأ�سخا�ص ذوي  املنا�سبة من املهم 

الإعاقة، فهناك العديد من التقنيات التي ت�سمن �سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ل  له  املوفر  احلا�سوب  جهاز  اأن  اإل  ب�سرية،  اإعاقة  ذي  �سخ�ص  توظيف  مت  مثال: 

يحتوي على برنامج ناطق.

4. نظرة املجتمع لالإعاقة / اأخطاء �صائعة
من املهم احلديث عن بع�ص الأفكار امل�سبقة ال�سائعة التي ن�سمعها والتي ت�سكل معيقات 

يف �سبيل الو�سول ملجتمع �سمويل، فقد يتبنى املجتمع وموؤ�س�ساته هذه الأفكار دون النظر 

فيها جديا، فمنها:

• الإعاقة هي ق�صية �صحية: النظر اإىل الإعاقة باأنها ق�سية �سحية يوؤدي اإىل تفاعل 	

�سلبي مع الق�سية، مما يوؤدي اإىل روؤية الإعاقة كمر�ص بحاجة لعالج بدل من العمل 

على تقبل الإعاقة كتفاعل يف املجتمع بالإمكان اأن ي�سبح تفاعل ايجابي، واتخاذ 

اخلطوات الالزمة ملحاربة التمييز يف املجتمع.

• الإعاقة هي من تخ�ص�س موؤ�ص�صات الإعاقة: هذه النظرة تعمل على عزل واإخفاء 	

ب�سكل  املجتمع  ق�سية  هي  الإعاقة  فق�سية  املجتمع،  عن  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

رئي�سي ولي�ست ق�سية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة فقط، فالكل يف املجتمع م�سوؤول عن 

حتقيق امل�ساواة. 
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• لي�س هناك عدد كبري من الأ�صخا�س ذوي الإعاقة، لذا فال�صمول غري مهم: اإن 	

هذه النظرة نابعة من عدم معرفة الواقع، فهناك عدد كبري من الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة يف املجتمع.  وبح�سب م�سح الإعاقة الذي اأجراه  اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

وتكر�ص هذه   .7% لـ  املجتمع  الإعاقة يف  الأ�سخا�ص ذوي  ن�سبة  الفل�سطيني ت�سل 

النظرة جتاهل ق�سية الإعاقة وعزل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة باعتبار الإعاقة ق�سية 

�سغرية ولي�ص لها اأي اأهمية.

• لي�س لدينا امليزانية الكافية ل�صمول الأ�صخا�س ذوي الإعاقة: هناك العديد من 	

تكلفة،  اأي  لها  اأن يكون  الإعاقة يف املجتمع دون  الأ�سخا�ص ذوي  الطرق ل�سراك 

البحث  وبالمكان  املعيقات  بايجاد حلول لزالة  اللتزام  تتطلب  الطرق  لكن هذه 

عن هذه احللول بالتعاون مع موؤ�س�سات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة والأ�سخا�ص ذوي 

ال�سمول له تكلفة عالية يبعدنا عن البحث عن  باأن  الإعاقةاأنف�سهم،  فالفرتا�ص 

�سبل فعالة وذات تكلفة اأقل يف حتقيق ال�سمول.

• تواجه 	 التي  الق�صايا  من  الكثري  هناك  اأن  اإل  الإعاقة  بق�صية  مهتمون  نحن 

هم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  اأولوية:  لي�صت  الإعاقة  فق�صية  »العاديني«  النا�س 

اأ�سخا�ص عاديون وجزء من الختالف الطبيعي من املجتمعات، اإل اأنهم يواجهون 

اأ�سكاًل اأكرث من التمييز وهي ق�سية من املهم العرتاف بها. اإن هذا القول مي�ص 

�سخ�ص  يوجد  ل  الواقع  ففي  النا�ص،  بني  ومييز  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  بكرامة 

»عادي« و�سخ�ص »غري عادي«.

العزل والإيواء

عملية  تعيق  التي  املمار�سات  اإىل  النظر  املرء  على  يجب  ال�سمول،  عن  احلديث  عند 

الكثري  ال�سائدة يف  العزل واليواء  املمار�سات هي ممار�سات  اأخطر هذه  ال�سمول ومن 

من املجتمعات.

العزل والإيواء عبارة عن ممار�سات تتبناها املجتمعات وتتمثل يف و�سع الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة يف مراكز تعليمية وطبية ومراكز تاأهيل حيث ي�سبح ال�سخ�ص ذو الإعاقة منتميا 

لهذه املراكز ويتلقى فيها خدمات معينة دون النخراط يف بيئته وجمتمعه. تتكر�ص فكرة 

العزل والإيواء يف النموذج الطبي والذي يرى اأن ال�سخ�ص ذو الإعاقة يلزمه فقط العالج 

اأن الإعاقة مر�ص واأن ال�سخ�َص ذو الإعاقة فقط يلزمه  حتى يرباأ من املر�ص باعتبار 

الرعاية والدعم املايل بغ�ص النظر عن احلقوق والقدرات الأخرى التي يجب اأن يتمتع 

بها كاأي اإن�سان اآخر.  للعزل والإيواء  اآثار �سلبية على كل من الفرد ذي الإعاقة  واملجتمع.
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5.1 اآثار العزل والإيواء على ال�صخ�س ذي الإعاقة
• باأنهم ملك 	 يرى الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذين ي�ساركون يف هذه املوؤ�س�سات 

للموؤ�س�سة واأن هذه املوؤ�س�سة هي املكان املنا�سب الذي يتواجد  فيه الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة دائمًا.

• عدم معرفة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة باملجتمع  املحيط  بهم.	

• عدم قدرة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرارات اخلا�سة بهم لأنهم 	

يعتقدون اأن املوؤ�س�سة هي التي حتدد احتياجاتهم.

• عدم وعي الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة باحلقوق التي يجب اأن يتمتعوا بها كغريهم 	

من املواطنني.

• �سعور الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بالنق�ص والختالف ال�سلبي ب�سبب الإعاقة التي 	

لديهم وعزلهم عن املجتمع.

• انعدام امل�ساركة الجتماعية لدى  الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة عندما ل ي�ساركون 	

مبنا�سبات الأفراح والأتراح وغريها.

• حرمان الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حياتهم الطبيعية كاأي �سخ�ص 	

اآخر لأنهم حكر على مراكز وموؤ�س�سات خا�سة تعنى ب�سوؤونهم.

5.2 اآثار العزل والإيواء على املجتمع
• حرمان املجتمع من ا�ستثمار الطاقات املوجودة لدى الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 	

نتيجة املعيقات التي حتد من م�ساركتهم.

• عدم �سعور الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بالنتماء ملجتمعهم وباملقابل �سعور اأفراد 	

املجتمع باأن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لي�سوا جزءا من املجتمع.

• الأفكار 	 بع�ص  تتولد  للعزل، فقد  نتيجة  تولد الفرتا�سات اخلاطئة  بيئة  خلق 

النمطية لدى املجتمع عن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة واأي�سًا يتولد لدى الأ�سخا�ص 

اإىل  الأفكار  هذه  ترتجم  وبالتايل   املجتمع  عن  �سلبية  اأفكار  الإعاقة  ذوي 

ممار�سات تكر�ص التمييز .

6. ال�صمول
• منظمة 	 اإح�سائيات  فت�سري  اإعاقة،  ذوي  اأ�سخا�ص  فيها  يوجد  املجتمعات  كل 

�سكان  %15 من عدد  ي�سكلون  الإعاقة  الأ�سخا�ص ذوي  باأن  العاملية   ال�سحة 
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يف  �سخ�ص  فلكل  املجتمعات،  يف  والختالف  التمييز  من  جزء  فهم  العامل. 

العرتاف  املجتمع  وعلى  الخرين.  عن  متيزه  ومهارات  قدرات  املجتمع 

وال�ستفادة من هذه الختالفات، اإل اأنه يف كثري من الأحيان يواجه الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة اأ�سكال من التمييز تعمل على عزلهم يف املجتمع مما يوؤثر �سلبا 

على املجتمع يف ال�ستفادة من طاقاته، ومن هنا جاءت فكرة ال�سمول.

• يف 	 ال�سخ�ص  قدرة  من  يحد  ل  باأنه  الختالف  روؤية  من  نابعة  ال�سمول  فكرة 

ممار�سة حياته ب�سكل مت�ساوي مع الآخرين وامل�ساهمة يف بناء املجتمع، فعلى 

املدى الطويل، يعمل ال�سمول على خلق جمتمع يتقبل اجلميع بغ�ص النظر عن 

الختالفات.  ومن اجل الو�سول لهذه الأهداف من املهم الرتكيز على اإزالة 

املعيقات بجميع اأنواعها يف املجتمع والتاأكد باأن املجتمع ل يق�سي اأحدا.   ولكي 

يت�سنى م�ساركة جميع  اأفراد املجتمع يف التغيري، ل بد من ا�سراك الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة  يف حتديد املعيقات الرئي�سية التي يواجهونها بالإ�سافة للم�ساركة 

يف التخطيط  لتطوير املجتمع بحيث ي�سمل اجلميع.

•  ول ريب اأن ال�سمول يدعم التفاعل بني اجلميع مما ي�ساهم يف خلق بيئة يتقبل 	

النا�ص فيها بع�سهم البع�ص، عند اإزالة املعيقات يف املدار�ص،واملحال التجارية، 

واأماكن العمل، وال�سوارع، الخ... ي�ستطيع اجلميع امل�ساركة يف املجتمع ب�سكل 

مت�ساو. 

• بالرغم من اأن هذا الدليل يتمحور حول �سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اإل اأن 	

مبداأ ال�سمول مهم لكل املجموعات املهم�سة  والتي تواجه التمييز، و�سمول هذه 

املجموعات ي�سكل عملية متكاملة. 

يوؤدي لكتظاظ  مثال: عدم وجود خدمات �سحية كافية لذوي الدخل املحدود مما 

عند مقدمي اخلدمات ال�سحية يعيق الو�سول لها.

6.1 مبادئ ال�صمول  ومعيقاته

6.1.1 املعرفة والوعي

�سوت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع كان غري م�سموع نتيجة العزل والتمييز املتكرر، 

لذا من املهم رفع الوعي وبناء فهم اأدق لواقع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وال�سمول واأهمية 

هذا املنهج،  ومن ال�سروري اأي�سا  تر�سيخ الوعي حول املعيقات التي يواجهها الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة لبناء ا�سرتاتيجيات تعمل على ازالتها.
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6.1.2 امل�صاركة

امل�ساركة تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على م�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف اأخذ القرارات 

عمل  اإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  قدراتهم.  بناء  على  �سي�ساعد  مما  بق�ساياهم  املرتبطة 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة مع الأ�سخا�ص من غري ذوي الإعاقة يعمل على تغيري التوجهات 

وبناء توجهات ايجابية حول ال�سمول.

6.1.3 املوائمة املتكاملة

نعني باملوائمة املتكاملة، العمل على ازالة املعيقات و�سمان الو�سول الكامل لالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة بحيث  بحيث ل يكون لالإعاقة اأي اأثر �سلبي حتى لو كانت الظروف واملرافق 

غري موائمة ، فعندما توفر املوؤ�س�سات املوائمة املتكاملة ي�سبح باإمكان الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة امل�ساركة مبوؤ�س�سات املجتمع ولي�ص فقط موؤ�س�سات معينة.

6.2 خطوات عملية ال�صمول يف املوؤ�ص�صات
ال�سمول قد يبدو �سعبا ومعقدا اإذا مل نبداأ به، لكن من املهم اأن نفكر يف ال�سمول كجزء 

مركزي يف املوؤ�س�سة/املجتمع، فيبداأ ال�سمول من الفرد وتفاعله يف عالقاته مع الخرين 

يف حياته بالإ�سافة لتبنيه مبادئ جتعله يرف�ص التمييز بكل اأ�سكاله. اإل اأنه ل يجوز اأن 

تبقى عملية ال�سمول مرتبطة بالفرد وحده، فيجب اأن يكون هناك توجهات �سمولية يف 

املجتمع وموؤ�س�ساته. قامت موؤ�س�سة VSO )خدمات التطوع ملا وراء البحار( الدولية يف 

و�سع خطوات اأ�سا�سية لعملية ال�سمول، وبالإمكان ال�ستفادة من هذه اخلطوات لتو�سيح 

اتخاذ  نية  عند  العتبار  عني  يف  ناأخذها  اأن  يجب  التي  املختلفة  والتوجهات  الأبعاد 

خطوات لتبني نهج �سمويل، واأهم هذه اخلطوات هي:

6.2.1 التزام املوؤ�ص�صة

من اأجل النجاح يف حتقيق ال�سمول يجب اأن يكون هناك التزام ، ول يكفي اأن يكون ذلك 

على �سعيد الأفراد بل يجب اأن تلتزم املوؤ�س�سات واإداراتها بذلك،  ويظهر هذا اللتزام 

يف روؤية املوؤ�س�سة واأهدافها التي ت�سعى لتحقيقها. 

يكون التزام املوؤ�س�سة بال�سمول يف كثري من الأحيان ناجتًا عن جتربة يف العمل اأو التوا�سل 

مع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، فهناك جتارب ملوؤ�س�سات مع اأ�سخا�ص ذوي اإعاقة اأثرت بها 

اإيجابًا ودفعتها لاللتزام مببادئ �سمولية. وي�سكل التزام املوؤ�س�سة العن�سر الرئي�سي يف 

جديتها وتبنيها لل�سمول، ويرتجم يف ممار�ساتها على الأر�ص.
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لتحقيق التزام املوؤ�س�سة ودعم الإدارة ب�سكل واقعي من املهم اأن يكون لديها  التف�سريات 

واأهداف  روؤية  مع  ال�سمول  وارتباط  للموؤ�س�سة  ال�سمول  اأهمية  تو�سح  التي  الالزمة 

املوؤ�س�سة من حتقيق  وكيف مينع  الإق�ساء  اإىل  النظر  املهم  لذا من  احلالية،  املوؤ�س�سة 

روؤيتها واأهدافها.

فمن هنا يتم البحث عن النتائج اليجابية التي �سيحققها ال�سمول يف املوؤ�س�سة، وتناغمه 

مع روؤية املوؤ�س�سة احلالية.

مثال: اإذا كانت املوؤ�س�سة ملتزمة بحق التعليم للجميع، فهذا التعريف ي�سمل الأ�سخا�ص 

العتبار يف  بعني  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  املوؤ�س�سة  تاأخذ  اإذا مل  لكن  الإعاقة،  ذوي 

عمليات التخطيط والتطبيق، فهناك حاجة لتقوية �سوت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 

عمليات التخطيط، فبما اأن �سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يتناغم مع �سيا�سة املوؤ�س�سة 

احلالية يف هذا اجلانب، تظهر احلاجة لتو�سيح هذا التناغم وترجمته يف املمار�سات.

6.2.2 التح�ص�س

التح�س�ص يعتمد على بناء تفاعل الأفراد مع الق�سية ووعيهم بها، فهنا ي�سارك الأفراد 

املوؤ�س�سة بالتزامها عرب التزامهم كاأفراد مببداأ ال�سمول، فالتح�س�ص ل يقت�سر على رفع 

يف  باأهميته  الفرد  اإميان  من  وينبع  ال�سمول،  مبداأ  مع  �سخ�سي  تفاعل  هو  بل  الوعي، 

املجتمع. من املهم اأن ي�سارك الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وموؤ�س�ساتهم يف حتقيق التح�س�ص 

تو�سيح  يعمل على  والتح�س�ص  تفيد بذلك.  �سراكات معهم  بناء  املوؤ�س�سة فبالإمكان  يف 

عالقة الإعاقة وق�سيتها مع الفرد واملبادئ التي يوؤمن بها، ومن املهم الدراك باأن هناك 

خوف يف البداية من قبل الأفراد حول عدم فهم الق�سية ويجب مراعاة ذلك. 

من اخلطوات التي ت�ساعد يف حتقيق التح�س�ص:

• التوا�صل ال�صخ�صي مع الأ�صخا�س ذوي الإعاقة: التوا�سل ال�سخ�سي/ غري 	

الإعاقة،  لق�سية  التح�س�ص  من  ي�سهل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  مع  الر�سمي 

ذوي  الأ�سخا�ص  مع  التوا�سل  يف  ال�سخ�سية   التجارب  م�ساركة  فبالإمكان 

�سمان  وبالمكان  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على  اأو  العمل  �سعيد  على  الإعاقة 

م�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف ن�ساطات املوؤ�س�سة. 

هذا التفاعل ال�سخ�سي مهم جدًا لكن يجب اأن يكون جزءًا من جمهود له بنية   

ايجابية. فعلى �سبيل املثال، عند دعوة �سخ�ص ذي اإعاقة �سمعية لور�سة عمل 

دون توفري مرتجم ا�سارة لن يكون بالإمكان التوا�سل  معه ب�سكل فعال، فاإن 
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التح�س�ص يعتمد على التفاعل اليجابي وبناء جتارب ايجابية تنطلق من مبداأ 

ال�سمول .

• للعاملني 	 ر�سمية  تدريبات  عقد  اأي�سًا  املهم  من  وامل�صاواة:  الإعاقة  تدريب 

للتوا�سل  الطرق  واأف�سل  الإعاقة  بق�سايا  لتعريفهم   وذلك  املوؤ�س�سات  يف 

حتقيق  على  التدريبات  هذه  يف  الرتكيز  ويكون  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  مع 

ال�سمول  امل�ساواة بدًل من الرتكيز على مو�سوع الإعاقة. فالهدف من عملية 

هو حتقيق امل�ساواة، وهذا ي�سمل حتليل التمييز باأ�سكاله املختلفة. كما ويجب 

ذوي  الأ�سخا�ص  لإ�سراك  اأخذها  ممكن  عملية  خطوات  التدريبات  ت�سع  اأن 

الإعاقة يف العمل.

ومن  ال�سروري اأي�سا اإف�ساح املجال للتعبري عن التخوفات من ال�سمول، الذي  قد يكون 

الإعاقة.   ذوي  الأ�سخا�ص  مع  ال�سحيح  بال�سكل  التوا�سل  عدم  من  اخلوف  عن  ناجتًا 

وينبغي األ يكون هناك حرج من عدم املعرفة،  فالهدف من هذه التدريبات هو تو�سيح 

الأخطاء والطرق ال�سليمة يف التوا�سل، وبناء بيئة ي�ستطيع اأن يعرب اجلميع فيها عن راأيه.

6.2.3 ال�صمول يف مكان العمل

فعاًل  هي  العمل  مكان  يف  واملمار�سات  ال�سيا�سات  باأن  للتاأكد  وا�سحة   �سرورة  هناك   

�سمولية ول يوجد بها متييز ول يوجد  معيقات واآثار �سلبية. ونعني هنا بالقيام بالتعديالت 

املت�ساوية  امل�ساركة  ل�سمان  العمل  وبيئة  واملمار�سات  العمل،  �سيا�سات  يف  الالزمة 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة كموظفني اأو متطوعني اأو زائرين. ومن املهم البدء بخطوات 

بالإ�سافة لال�ستفادة من وجهات نظر  املجال  التقدم م�ستمر يف هذا  �سغرية وحتقيق 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وموؤ�س�ساتهم حول املوائمة والتمييز يف مكان العمل. فبالإمكان 

و�سهولة  العمل،  مكان  حول  راأيهم  لأخذ  معهم  والتفاعل  العمل  مكان  لزيارة  دعوتهم 

اأخذها بعني العتبار  التفاعل اليجابي يف بيئة العمل، والتعديالت والأمور التي يجب 

لتطوير بيئة العمل ب�سكل يدعم اجلميع. 

6.2.4 توظيف الأ�صخا�س ذوي الإعاقة

من اخلطوات املهمة يف �سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع واملوؤ�س�سة هي توظيفهم 

يف مكان العمل، وهذا ي�سمل الإعالن عن الوظائف بطرق منا�سبة للجميع والعمل على 

ذوي  الأ�سخا�ص  تواجه  قد  التي  والتوظيف  الطلبات  تقدمي  عملية  من  املعيقات  ازالة 

الإعاقة.

 ويجب توفري املعلومات وطلبات التوظيف بطريقة موائمة، وعند مقابلة �سخ�ص ذوي 
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اإعاقة من اأجل التوظيف من املهم  ال�ستف�سار منه عن متطلبات املوائمة، فهناك حاجة 

توفري  ال�سمعية(،  )لالإعاقات  ا�سارة  مرتجم  توفري  للمقابلة،  منا�سب  مكان  لختيار 

متارين ل تعتمد على النظر )الإعاقات الب�سرية(.

6.2.5 بيئة العمل

بالمكان  منها،  املعيقات  وازالة  درا�ستها  هي  العمل  بيئة  ملوائمة  الطرق  اأ�سهل  من 

ال�ستفادة من اخلرباء وموؤ�س�سات الإعاقة والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.  فمن الأمور التي 

ينبغي مراعاتها:

• هل قاعة الجتماعات موائمة؟	

• هل يوجد عتبات يف طريق الو�سول اإىل املكتب اأو امل�سعد؟	

• هل ارتفاع املكاتب منا�سب ل�سخ�ص  ي�ستخدم الكر�سي املتحرك؟	

• هل التكنولوجيا امل�ستخدمة مالئمة لل�سخ�ص؟	

6.2.6 ال�صمول يف الربامج/ اخلدمات

املق�سود هنا هو �سمان كون اخلدمات والربامج التي تقدمها املوؤ�س�سة �سمولية ول يوجد 

فيجب  منها.  ال�ستفادة  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  متنع  معيقات  اأو  متييز  اأي  فيها 

اإعادة النظر يف ت�سميم الربامج واخلدمات وطريقة تقدمي هذه اخلدمات، وا�سراك 

الأ�سخا�ص  ا�ست�سارة  بالمكان  واملراجعة.  والتطبيق  التخطيط  املعزولة يف  املجموعات 

ذوي الإعاقة بحيث يكون لهم دوربارز يف هذه العملية، ويجب النظر اإىل هذه العملية 

كعملية �سمول يف برامج املوؤ�س�سة العادية ولي�ص بناء برامج ا�سافية اأو خمتلفة لالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة لكي ل يتم تكري�ص ممار�سات العزل والإق�ساء.

والتاأكد من موائمتها وتقدمي  اأو برامج معينة، يجب مراجعتها    فعند تقدمي خدمات 

اأو موؤمترات،  علينا  اخلدمات بناًء على مبداأ امل�ساواة. فمثال، عند تنظيم ور�ص عمل 

لت�سهيل عملية  وذلك  و�سوؤالهم عنها  باملوائمة  ارتباطا  امل�ساركني  التاأكد من متطلبات 

التخطيط،  ويجب التح�سري امل�سبق لعمل التعديالت الالزمة.  وعند التوا�سل مع النا�ص 

الفر�سة  النا�ص  واإعطاء  اأخرى،  بطرق  املعلومات  توفري  اإمكانية  عن  الإعالن  ينبغي 

لتحديد ال�سكل املنا�سب لهم. 

اإ�سافة لذلك، من املهم اختيار املكان املنا�سب، توفري ترجمة ا�سارة، الخ...
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مثال: عند عقد اجتماع يف قاعة معينة،  يجب التاأكد من عدم وجود �سجة خارجية 

يف القاعة، وذلك لت�سهيل التوا�سل مع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقات الب�سرية وال�سمعية.

مثال: �ساحب مكتب تك�سي يوفر �سيارة موائمة لنقل الزبائن م�ستخدمي الكرا�سي 

املتحركة.

 ول ريب اأن هناك �سرورة لأخذ اراء الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وموؤ�س�ساتهم وذلك لفهم 

كيف:

• يتم عزل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من الربنامج	

• املعيقات التي متنع  الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من امل�ساركة يف الربنامج	

6.2.7 ال�صمول يف ال�صيا�صات

هي عملية مراجعة ال�سيا�سات العامة واملعيقات املوؤ�س�ساتية التي متنع امل�ساركة املت�ساوية 

مع  وتطابقها  بالإعاقة  املرتبطة  القوانني  تفح�ص  ويجب  الإعاقة.  ذوي  لالأ�سخا�ص 

ازالة  على  وتعمل  ال�سمول  تدعم  املوؤ�س�سة  �سيا�سات  باأن  والتاأكد  املوؤ�س�سة،  �سيا�سات 

هذه  مراجعة  يف  وموؤ�س�ساتهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  اإ�سراك  وكذلك  املعيقات،  

ال�سيا�سات.

6.2.7 هناك  مبداآن اأ�صا�صيان يجب اأخذهما بعني العتبار يف كل خطوة من خطوات 
ال�صمول

6.2.8.1 امل�صاركة احلقيقية

م�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف كل خطوة من عملية ال�سمول �سيء اأ�سا�سي ويجعل 

العملية متكاملة وتاأخذ بعني العتبار جتارب اجلميع. 

6.2.8.2 النوع الجتماعي

اأجل  من  ناأخذها  التي  اخلطوات  كل  يف  العتبار  بعني  الجتماعي  النوع  اأخذ  يجب 

ال�سمول، فالن�ساء ذوات الإعاقة يواجهن متييزًا مزدوجًا يف املجتمع ولذلك يجب التاأكد 

باأن الن�ساء يح�سلن على فر�ص مت�ساوية مع الذكور.

6.3 فوائد ال�صمول للموؤ�ص�صات/مقدمي اخلدمات
• الو�سول لعدد اأكرب من النا�ص، والو�سول ل�سرائح اأكرب يف املجتمع.	
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• اأكرب، 	 له فوائد مادية  يف حال كون مقدم اخلدمة يقدم خدمة جتارية، ف�سيكون 

فكثري من املحال التجارية التي اهتمت يف ازالة املعيقات اأمام و�سول الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة لحظت ارتفاعا يف عدد الزبائن واملبيعات.

• تبني م�سوؤولية جمتمعية مرتبطة بروؤية تنطلق من الإميان بامل�ساواة بني كل النا�ص.	

• امل�ساهمة يف خلق جمتمع يحارب التمييز.	

• ب�سكل 	 فيها  امل�ساركة  باإمكان اجلميع  للجميع، بحيث  اآمنة  بيئة  امل�ساهمة يف خلق 

مت�ساو وفعال.

• اإن املوؤ�س�سة/مقدم اخلدمة التي ت�سمل اجلميع ت�ستطيع اأن تفتخر بهذا الإجناز، 	

وت�سكل جتربة اإيجابية تقتدي بها املوؤ�س�سات الأخرى. 


