
 
 

 بين الحاضر والمستقبلالمشاركة المجتمعية  المبني علي  التأهيل
 

ذوي    إن األشخاص  وحقوق اإلتأهيل  اإلعاقة  قضايا  تجاه  عمل  وفلسفة  نهج  يمثل  المجتمع  إطار  في    عاقة 
النهج    عاقةاإلذوي    األشخاص هذا  دمج    اإلعاقةقضايا    إلي وينظر  منظور  في    اإلعاقةذوي    األشخاص من 

نهج    حقوقهموحماية    عالمجتم والتي    إطار في    التأهيل ويمثل  اإلعاقة  القديمة عن  المفاهيم  تغيرا عن  المجتمع 
وحماية حقوقه   إعاقةذوي  األشخاص تحوال نحو مفهوم الدمج االجتماعي  والشفقة   العزل  أساس كانت مبنية علي 

قدراته بما يعني تحويل البرنامج الي  االجتماعية النشطة بما يتوافق مع  والحياة والعمل  في الحياة الكريمة والتعليم 
ليس برنامج إغاثتي ينصب علي تقديم  الخدمات االغاثية مما لها من ضرورة في    برنامج تنموي في المجتمع

في   الصعب  االقتصادي  الوضع  كانت خدمات    الفلسطيني  المجتمعظل  السابق  في    التأهيلفي  تتمثل  السائدة 
وخ  أقامةأي    المؤسسيةالخدمات   عن  مراكز  معزولة  وتقديم    إعاقةوي  ذ  األشخاص   إيواءهدفها    المجتمعدمات 

التي   النهج ولزومه لبعض الحاالت  النوايا الحسنة لهذا  التأهيلية  لهم بغض النظر عن  ماامكن من الخدمات 
ج  االانه يرسخ نظرة العزل االجتماعي ويجعل  االندما  المبني علي المجتمع التعامل معها التأهيل يصعب برنامج 

جانب التكلفة    إليهذا    ,صعوبة    أكثر والمجتمع عند خروجه من المؤسسة    األسرةفي    اإلعاقةذوي    ألشخاصل
كبيرة  بصورة  المجتمعية  للفئات  توفيرها  وصعوبة  الخدمات  لهذه  برنامج    العالية  فان    أطار في    التأهيللهذا 

علي    المجتمع   البيئة   أسرهم في    عاقةاإلذوي    األشخاصتدريب  يركز  علي  يحيط  التي    وفي  والمساعدة  فيها 
تفتح    إدخال وبهذا  البيئة  هذه  علي  كم  أمام  األفاقالتسهيالت  المجتمع  في  الموارد   ا اندماجه  استغالل  يمكن 

  إلى السلبية    ةوتغير النظر مما يحدث علي تبني    التأهيلوالمجتمع دورا نشطا في عملية    األسرة المحلية وتمارس  
قضايا   تجاه  ايجابية  يعزز  ،  عاقةاإلنظرة  اإلعاقة    أطارفي    التأهيل وهذا  لقضايا  الشمولي  المفهوم  المجتمع 

في   تدخل  مجتمعية  قضية  يعتبر    اإلطار باعتبارها  كما  المجتمعية  للتنمية  المجتمع    أطار في    التأهيلالعام 
 .من كافة جوانبها  اإلعاقةعبر قطاع شامل يتناول قضايا  استراتيجيهباعتباره 

الصحية    التأهيل  إن الرعاية  مكونات  احد  المحلي  المجتمع  يجند  تالمج  التأهيل  أنبمعني     األوليةالمبني  معي 
  علي الشعور   اإلعاقةذوي    األشخاصلفرد ولن يحصل  لفاه الكلي  ر والمجتمع لتقديم الخدمات التي تعزز ال  األسرة
لهم الحق  اإلعاقة    ذوي    لاألطفا   أنثل  الطبيعية في المجتمع م  األدوارلهم المشاركة في    ُاتيحت  إذا إال    بالرضا 

المسئولية في    أنشطة المجتمع وتحمل يمكنهم من تكوين صدقات والمشاركة في    ألنهفي اللعب كباقي األطفال  
أسرهم ومجتمعهم  وأيضا يحتاجون    هالمسئولية تجا ل  نمكنهم من تحم  اإلعاقةالكبار من ذوي    األشخاص    أسرهم

المه التدريب  علي  الحصول  دخالإلي  لهم  يوفر  عمل  فرصة  علي  الحصول  ثم  من  من   ني  وبرغم  هذا  بعد 



تمكن خالل الفترة الماضية من بناء    البرنامجتأهيل المبني علي المجتمع فان  الالصعوبات التي تواجه برنامج  
مت في مجال  نموذج  المدني من خالل ترسيخ    عالقات   ة عبر شبك   التأهيل كامل  المجتمع  قوية مع مؤسسات 

الدعم شبكة من صالت    افي إقامة  علي المستوي المجتمعي وبناء عالقات متينة مع المجتمعات المحلية  العمل  
ب تكوين  مع  المستويات   جميع  علي  المؤسسات  مع  والعمل  والتحويل  المتراكمة  الخبرات  من  تطوير  نيه  علي 

  ة تعزيز العالق العمل علي    ةالمنطقاسية الموجودة في  يالس   من األوضاعالعالقة مع المؤسسات الحكومية برغم  
قطاع    األهلية  المؤسساتمع   المنظمات    التأهيلفي  شبكة  خالل    السياسات في    التأثيرمحاولة    األهليةمن 

 .لمكانتهم الالئقة في المجتمع  أخدهموتتيح اإلعاقة  ذوي  األشخاص والتشريعات التي ترعي حقوق 
يعمل البرنامج علي تعزيز مفهوم التأهيل في أطار  ات   من نجاح حققه  وما  النهج    ذا  ه  إبرازومن خالل    وأخيرا

المجتمع المحلي بين المؤسسات الحكومية واألهلية لتبني هذا المفهوم ضمن استراتجيه وطنية للتعامل مع قضايا  
التأهيل واإلعاقة من خالل تطبيق قانون حقوق المعوقين وتفعليه ومن خالل العمل علي تشكيل لجان الضغط  

في تحمل مسئولية علي برنامج التأهيل المبني علي  به    المجتمع المحلي الدور المنوط    ألخذصوال  المناصرة و 
 .المجتمع المحلي 

 
 

 


