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ذوي إلاعاقةجمعية أسسثنا السوداهية لألطفال   

       :"أسسثنا" (1)

 بمـىطُت حسجُلها وجم 1999 عام جأطظذ .خيىمُت ػحر  طىداهُت ػىعُت حمعُت •
ىظم ًدىم أطاس ي هظام وؿم الجمعُت حعمل 2000عام مىر ؤلاوظاوي العىن    ٍو
م عً أداءها  زالر زئِظُت ولجان مىخخب ئدازة ومجلع عمىمُت حمعُت ػٍس

 اإلاجخمعي الخأهُل لجىت •

 العالجي الخأهُل لجىت •

 .اإلانهي الخأهُل لجىت•

 



: زسالة جمعية أسسثنا لألطفال   

م في اإلاظاهمت   • العىاًت جىمُت اإلاجخمعاث اإلادلُت بالظىدان عً ػٍس
الخدماث الاحخماعُت والىـظُت والؼبُت ؤلاعاكت وجلدًم ذوي باألػـاٌ 

آلازاز والخعلُمُت واإلاهىُت التي ًلصم جىؿحرها لهم لخمىنهم مً الخؼلب على 
ت لهم . التي جخلـذ عً عجصهم الحُاة مع في و ذلً بخىؿحر ؿسص مدظاٍو

اإلاجخمع في و زؿع العبء عً أطسهم بدمجهم ؤلاعاكت مً ػحر ذوي اكسأنهم 
 .هأعظاء ؿاعلحن



:بسامج ومشسوعات الجمعية  

  CBRاإلاجخمع   اػسانالخأهُل اإلابني على بسهامج •

  VTCالخأهُل اإلانهي   مسهص •

  D ECمسهص داز الظالم الخدمي اإلاخيامل  •

  Rehab(اإلاسحعي) الخأهُل العالجي مسهص •



 :CBRاإلاجخمع ئػسان بسامج الخأهُل اإلابني على  

البلعت ) وهى اخد أهم بسامج الجمعُت وكد جم اخخُاز زالر مىاػم بأم دزمان وهي •
وختى أالن جم جىـُر عدد مً ألاوؼؼت على مظخىي ألاػـاٌ  ( والعباطُت وداز الظالم 

 .وأطسهم ئطاؿت ئلي اإلاجخمع اإلادلي باإلاىاػم اإلاظتهدؿت

خم ؤلاػساؾ   • ت اإلاخاخت ٍو هما جم الخعسؾ والاطخـادة مً اػلب اإلاىازد اإلاادًت والبؼٍس
على هرا البرهامج مً كبل لجىت مً اإلاخخصحن باػساؾ مباػس مً اخد أعظاء مجلع 

 .ؤلادازة

ومهام هره اللجىت ألاطاطُت هي وطع الاطتراجُجُاث الخاصت بالبرهامج وؤلاػساؾ على •
العمل في اإلاىاػم اإلاظتهدؿت بمظاعده لجىه أخسي مً اإلاىاػم اإلاظتهدؿت حظاعد اللجىت 

تها مً كُاداث اإلاىؼلت اإلاعسوؿحن على اإلاظخىي اإلادلى  الرًً لديهم اإلادلُت وعظٍى
اإلالياث واإلاهازاث التي جمىنهم مً ئحساء الخؼحر اإلاجخمعي اإلاؼلىب وفى ذاث الىكذ 

 .العملًلىمىن بىطع وجىـُر خؼؽ 



 :مً أهم أوؼؼتها•
 .باإلاىؼلتزؿع الىعي اإلاجخمعي ججاه كظاًا ؤلاعاكت  •

 .بىاء كدزاث العاملحن في البرهامج على اإلاظخىي اإلاجخمعي•

ب اإلاخؼىعحن الرًً ٌعملىن مباػسة مع •  .في مىاشلهم وخازحهاألاػـاٌ جدٍز

ازة اإلاجزلُت•  .دعم ميؼؽ الٍص

اض داخل اإلاىؼلت  • ت للخعلُم في اإلادازض والٍس ئلى باإلطاؿت جىؿحر ؿسص مدظاٍو
 .الاحخماعُتألاوؼؼت أجاخه ؿسص للمؼازهت في 

ب  وئًجاد ؿسص عمل في مجاٌ الخأهُل اإلانهي لؼالب اإلاسهص•  .جىؿحر ؿسص الخدٍز

 جلدًم خدماث السعاًت الصحُت ألاولُت باإلاساهص الخابعت للجمعُت•



 ما هو التأهيل املجتمعي؟

ـاث اإلاجخمعي للخأهُل  مخعددة حعٍس

 الدولُت العمل ، العاإلاُت الصحت الثالر، العاإلاُت اإلاىظماث حعٍسف 
 :والُىوظيى

 في واإلاظاواة الخأهُل، إلعادة العامت اإلاجخمع جىمُت ئػاز  في ئطتراجُجُت 
 الخأهُل وجىـُر . ؤلاعاكاث ذوي  لياؿت الاحخماعي وؤلادماج الـسص،
 أهـظهم، ؤلاعاكت لروي  اإلاخظاؿسة الجهىد خالٌ مً ًخم اإلاجخمعي
 واإلاهىُت والخعلُمُت الصحُت وألاحهصة واإلاجخمعاث، واإلاىظماث وأطسهم،

   الحيىمُت وػحر  الحيىمُت وػحرها والاحخماعُت

 



ـاث أخسي ما هى الخأهُل اإلاجخمعي  ؟ حعٍس  

 
 الاحخماعُت الحىاحص  ئشالت أحل مً وػىعي ،كاعدي مجخمعي بسهامج

 الاحخماعي ؤلادماج طبُل في الؼامل والخأهُل ، والبُئُت

  إلدماج والاججاهاث اللؼاعاث مخعددة مجخمعُت ئطتراجُجُت 
 اإلاصلحت أصحاب ألاشخاص على باالعخماد واإلاجمىعاث ألاشخاص

   اللصُلت ومجخمعاتهم

 



 
 التأهيل : مكوهات التعسيف

 
  

 بلىغ على واإلاجمىعاث ألاؿساد إلاظاعدة الىطائل واؿت اطخعماٌ هى 
م عً ، السؿاه و  الاحخماعي الاهدماج ، الاطخلاللُت دزحاث اكص ى  ػٍس
 حهد عبر  والصخصُت البُئُت ، الاحخماعُت ؤلاعاكت مترجباث وئشالت جللُل

 بل ، طلبُحن مخللحن مجسد ؤلاعاكت ذوو  ألاشخاص ؿُه ًيىن  ال  جظامني
 .الاحخماعي الخؼُحر  عملُت في أطاطُحن كادة



 

 اإلاجخمع :الخعٍسف ميىهاث 
 

ـه ًمىً•  ؤلادازي  أو  الظُاس ي أو  الجؼسافي ألاطاض على حعٍس
 .ادازي  هُان أو  ، دطخىزي هُان ، حؼسافي هدّحز 

 اليؼاػاث حعٍسف في ؿاعلُت أهثر  الاحخماعي الخعٍسف •
 :الاحخماعُت

 ، زلاؿُت بمؼترواث بعظها مع جسجبؽ احخماعُت مجمىعت •
مىً ، مدددة احخماعُت بُئُت ظسوؾ أو  ، احخماعُت  أن ٍو

 .مخـسكت أماهً في أو  مددد حؼسافي خّحز  في جىحد



 املجتمعيةالتنمية 

 هللت أطسجىا لجمعُت الخابع اإلاجخمعي الخأهُل بسهامج أخدر 
 باإلاىاػم اإلادلي باإلاجخمع ؤلاعاكت ذوي  واكع في ئًجابي وحؼُحر  هىعُت

 عً وذلً البرهامج بها مس التي اللاطُت الظسوؾ مً بالسػم اإلاظتهدؿت،
م  في اليامىت الامياهاث جـعُل أحل مً اإلاخىاصل، اإلاجخمعي الجهد ػٍس

 خل على اطتراجُجُاتها في زهصث وؿد .أؿسادها إلاصلحت اإلاجخمعاث
 مً حعاووي حهد خالٌ مً اإلادلُت اإلاجخمعاث جىاحهها التي اإلاؼاول

صها الخخُاحاثل الاطخجابت وجخؼىز  جبدأ خُث اإلاجخمع، أؿساد  مً وحعٍص
 الـلس، مً الحد :اإلاجخمعُت الخىمُت أوؼؼت وحؼمل .الؼعبُت اللاعدة

ص  ألامُت، مدى  بسامج الخىظُف، بسامج    ئلخ .... اإلاجخمع صحت حعٍص



 

 ؤلادماج
 

  خد بعُد في  هما اطخؼاع البرهامج مىاصلت عمله بـاعلُت هبحرة وطاهم ئلى
ومإطظاث جخـُف معاهاة ألاشخاص ذوي ؤلاعاكت وأطسهم بجعل بعع 

واؿت أهماغ الاخخالؿاث وكد اوعىع اإلاجخمع اإلادلي مالئمت للدمج ومسخبت لخلبل 
جلبل الاخخالؾ في ئشالت الحىاحص وتهُئت البِئت الاحخماعُت واإلاادًت لبعع 

 .ألاػـاٌ باإلاىاػم اإلاظتهدؿت وزٍاض اإلادازض 

  في هره اإلاىاػم ، بالخيظُم مع   عمل ومً هاخُت أخسي هجد أن البرهامج
وزٍاض ألاػـاٌ واإلادلُاث، واإلادازض بما  ،العؼساث مً اإلاإطظاث اإلادلُت

وذلً  .اإلادلُت ًخدم جدلُم هدؾ البرهامج وهى دمج ذوي ؤلاعاكت في مجخمعاتهم
م حؼُحر اإلاـاهُم وئشالت العىائم وحؼُحر الظُاطاث واللىاهحن عبر بسامج  عً ػٍس

ت اإلاىظماث الؼىعُت اإلادلُت  زؿع الىعي اإلاجخمعي والؼساهت مع اإلاىظماث الـئٍى
 .الحيىمُت والجهاث 



 مىاهج الخأهُل

  الخأهُل

 اإلاإطس ي

الخأهُل 

 باالهـخاح

الخأهُل 

 اإلاجخمعي



ً
 
 التأهيل املجتمعي: ثالثا

 

 البرامج مجخمعُت كاعدًت جملىها وجدًسها اإلاجخمعاث ، ال اإلاإطظاث أو اإلاساهص واإلاىظماث 

 ألاوؼؼت مخعددة اللؼاعاث واإلاداوز ال جسهص على الجصء بل حظتهدؾ اليل 

  اث جدددها اإلاجخمعاث وألاشخاص اإلاظخـُدون ال اإلاهىُحن أو اإلااهدحن  ألاولٍى

 ب اإلاخلدم  ألاوؼؼت جىـر بىاطؼت ألاشخاص اللصُلحن وال جخؼلب الخخصص أو الخدٍز

  ت واإلاادًت  (مً أطـل لألعلى )ألاوؼؼت مظخدامت العخمادها على مىازد اإلاجخمع البؼٍس

 البرامج مسجىصة على خلىق الاوظان و الادماج الاحخماعي 

  اإلاجخمعاث جبنى ػساواث مع العبي ألادواز والجهاث ذاث اإلاصلحت ألاخسي 

 

 



 املبادئ: أساسيات التأهيل املجتمعي 



 مسثكصات البرامج:أساسيات التأهيل املجتمعي 



 
 هُف ٌعمل الخأهُل اإلاجخمعي

 



 أصحاب اإلاصلحت اإلادلُحن: الؼسواء



 امليسسون املجتمعيوًن



 الاثجاهات الجديدة في التأهيل املجتمعي

  عً مجسد 
ً
الخأهُل اإلاجخمعي ًبنى على كاعدة خلىق الاوظان بدال

 الؼـلت

  اطدُعاب اإلاجمىعاث الاحخماعُت اإلاهمؼت التي حعاوى الاكصاء
ألاػـاٌ اإلاؼسدون ، )الاحخماعي والىصمت في بسامج الخأهُل اإلاجخمعي 
 ....(اإلاخعاٌؼىن مع ؿحروض هلص اإلاىاعت اإلاىدظبت 

 الاطخـادة مً الىطائل الحدًثت في الخىاصل واهـاذ ألاوؼؼت 

  ل )مىاهبت الىطائل اإلاظخددزت في بسامج خـع الـلس مثل الخمٍى
 (ألاصؼس

 



 أهم الاهجاشات

ص ههج مسهص أطسجىا اإلاخيامل لدعم ألاػـاٌ ذوي ؤلاعاكت بمىؼلت • جم البدء بدىـُر  مؼسوع حعٍص
ل مً الاجداد ألاوزبي   .داز الظالم بخمٍى

 ثوجيهات وفق املجتمعي التأهيل لبرهامج ألاساسية الخمس املكوهات حوًل يتمحوًز والري
 : (WHO ) العاملية الصحة منظمة

 :الصحة مكوهات1.

بُه دوزاث خالٌ مً العاملحن كدزاث بىاء• ب مىثـه جدٍز  .العملي والخدٍز

 جىعُت خمالث خالٌ مً الظالم داز  إلاسهص  اإلاجاوزة للمجخمعاث الصحُت الخدماث جىطُع•
 .اإلاخىللت العُاداث جىؿحر  ئلى باإلطاؿت ,عمل ووزغ

 :التعليم مكوهات2.

 .  ؤلاعاكت ذوي  لألػـاٌ ئطاؿُحن معلمحن جدٍزب•

 .  ؤلاعاكت ذوي  لألػـاٌ للخُاػت دزاس ي مىهج جصمُم•

ع•  .بدًلت حعلُمُت ووطائل جلدًم مع اإلادزس ي كبل الخعلُم مىهج جؼَى

 

 



 :العيش سبل مكوهات3.

ٌ  في للىجازة وزغ ئوؼاء• ب مسهص  مخىاو  .الظالم داز  بمسهص  اإلانهي الخدٍز

ب وؿسص وظائف جىؿحر • جحن جدٍز ب مسهص  مً للخٍس  .اإلانهي الخدٍز

 :الاجتماعي املكوًن4.

 .اإلاجخمع ئػسان على اإلابني الخأهُل ببرهامج اإلاخؼىعحن مً 40 جدٍزب•

 : التمكين املكوًن5.

 .اإلادوي اإلاجخمع مىظماث مً الؼبىت وأعظاء بالجمعُت العاملحن كدزاث بىاء•

 لصالح اإلاؼترن والخيظُم اإلاىاصسة احل مً الؼبىت أعظاء كدزاث بىاء•
 .  ؤلاعاكت ذوي  ألاػـاٌ

 ذاث الحيىمُت للجهاث مخياملت عسوض هماذج وجلدًم جىظُم في اإلاؼازهت•
 .الصلت

 



 مناطق من كل في CBRمجال في ألاخيرثين السنتين عبًر ثمت التي البرهامج إهجاشات أهم
 :يلي فيما والبقعة السالم داًز العباسية

ازاث عدد بلؽ•    (2856) خىالي الثالر اإلاىاػم في اإلاجزلُت الٍص

ل جم •  الىىعُت اإلاعالجت بؼسض الاخخصاص لجهاث خاله92 جدٍى

 .ئعاكت ذوي  أػـاٌ أطس 176 لعدد عالحُت بؼاكاث اطخخساج•

بُت ودوزة الظالم داز  مسهص  في ووزػت مـخىح ًىم عمل•  .مخؼىع 250 لعدد جدٍز

اض معلمي وعي لسؿع للاء عمل•  اإلاىازة بسوطت معلمت 15 لعدد البلعت بمىؼلت ألاػـاٌ ٍز
 .الحيىمُت

ب وىزض•  جمموعة) السالم دار ملنطقة احمللي باإلاجخمع والؼـل الام صحت معصشي جدٍز

 (األمهات

 .الكروت طريق عن املمولة املشروعات من بدعم الكروت بنظام الربنامج ألطفال األدوية صرف•

 



 اإلاىازة ، هُـاػا ،48 ،47 ) مسبع وهي الجدًدة بالحلت حدًدة مىاػم البرهامج ؿخذ•
ت للاءاث وعمل ( ػسب اإلاىازة ، ػسق  ٍس  الؼعبُت اللجان ميظم مع وجسجِباث جىٍى

 احخماعاث زالزت عدد وعلد الؼعبُت اللجان وزؤطاء الىخداث وميظلي باإلادلُت
ازاث ئلى باإلطاؿت  . اإلاىاكع ٍش

 مىظمت مً بدعم اإلادزطت بظً لألػـاٌ مخدسن هسس ي 504 عدد جىشَع•
Walkabout Foundation . 

بُت دوزاث زالزت عدد ئكامت•  .العالجي الخأهُل باإلاسهص  للمخؼىعحن جدٍز

 العالج بىاطؼت البرهامج ألػـاٌ عملُاث زالر لعدد زطىم دؿع في اإلاظاهمت•
حن– الؼعبُت اللجان – اإلاىخد  . خحًر

ب• ب ) الؼبُعي العالج كظم ألاخـاد حامعت ػالباث جدٍز ازاث (مُداوي جدٍز  ٍش
 .مُداهُت

 

 



ت لخىؿحر  باإلطاؿت بالعُادة ػـل 1693 لعدد العالحُت الخدمت جلدًم•  ألادٍو

 . لألػـاٌ اإلاعملي والـدص

 . باإلاظدؼـُاث لألػـاٌ ؤلاخالت خدمت جلدًم•

 الـُخامُىاث وئعؼاءهم الـدص مع خامل أم 664 مخابعت•

 الصحت وشازة مع بالخعاون  وػحرهم   ؤلاعاكت ذوي  لألػـاٌ لألطىان صحي ًىم عمل•

 . اإلادزطُت الصحت ئدازة

ت ألاػـاٌ إلاد باإلاىؼلت صُدلُت مع الخعاكد•  . باألدٍو

 . الىلُد ئوعاغ هُـُت على الصحت وشازة كبل مً الصُداث الصائساث جدٍزب•

 الخؼرًت على الصحي اليادز  جدٍزب•

 

 



•. ٌ  الجلظاث وبدء والخخاػب الؼبُعي للعالج ػـل 398 كبى

 دز  مسبعاث لجمُع ؤلاهجابُت الصحت بسهامج في الىعي زؿع وزػت 36 عدد جىـُر•
 . الظالم

ج مع والخدصحن الؼبُعي الىشن دون  ػـل 1033 مخابعت•  جدظيذ ػـل 603 جخٍس
 .أوشانهم

ادة•  . الىالدة لححن مخابعتهم مع باإلاسهص  الحىامل جسدد وظبت ٍش

 . خالت جىحد وال  الاًدش  مسض لـدص أم 135 ئزطاٌ•

 .الحمى مً الىكاًت هُـُت ػسح مع لألمهاث الحسازة دزحت للُاض حهاش  100 جىشَع•

 

 

 



 التحديات

 بسامج على واإلاؼسؿت اإلاظتهدؿت باإلاىاػم اإلادلُت اللجان أداء مظخىي  ئن•
 الالشم الدعم اطخلؼاب في ؿؼلها في خاصت منها اإلاخىكع دون  اإلاجخمعي الخأهُل

 اإلاىاػم هره في اإلاخؼىعحن إلاظاعدة واإلادلُت الـىُت وؤلادازاث الحيىماث مً
 . اإلادلُت باإلاىاػم الخاصت ألاوؼؼت وجىـُر ألداء

 اإلاجخمع مً الدعم بجلب وذلً هـظه على ٌعخمد أن ًجب أصال  البرهامج ؿهرا•
 الدعم هرا وان طىاء باإلاىاػم اللجان عبر  واإلاداؿظاث اإلادلُاث ومً اإلادلي
اث مً ًيىن  أن على عُيُا أو  مادًا  ئدازاث أو  اللجان هره صسؾ أوحه أولٍى

 . CBRلبرهامج والخثلُـُت الثلاؿُت ألاوؼؼت دعم اإلادلُاث بهره الخدماث

 



 مً) اإلاخخصصحن اإلاهىُحن ًد على اإلاساهص  في وألاوؼؼت للبرامج الخخؼُؽ ًخم 
 (ألطـل أعلى

 م عً  اإلادلى اإلاجخمع في البرامج جىـر  اإلادلُت واللجان اإلاخؼىعحن ػٍس

 منها أهثر  مظخلبلت ومجخمعاتهم الخدماث ًخللىن  ؤلاعاكت ذوو  ألاشخاص 
 معؼُت

 اث  ذوو  ألاشخاص ولِع اإلاىظمت أو  اإلاسهص  ًدددها وألاهداؾ ألاولٍى
 اإلاصلحت

 مىظمت أو  معحن بمسهص  جسجبؽ ألنها مظخدامت لِظذ وألاوؼؼت البرامج 
   معُىحن وماهدحن

 ألاوؼؼت في اإلاىظمت أو  اإلاسهص  جخصص مجاٌ على الترهحز  العادة في ًخم 
 اإلاظتهدؿت


