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 التأهيل المجتمعي

وببساطة شديدة، . التأهيل المجتمعي هو استراتيجية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
ُيعتبر التأهيل المجتمعيي اسيتراتيجية اعيادة التأهييل، وت قييف تكيافص الايرد، وال يد 

 .من الاقر، وتوفير اادماج االجتماعي لألشخاد ذوي ااعاقة
شامل وجامع 

مبادئ أوضح 

أقل تكلاة، ومستدام 

  ميييين الملييييم الوصييييول وليييي  الضيييي ايا و يييييرهم ميييين ذوي ااعاقييييا  فييييي الوقيييي
 وبالتالي فال بّد من اعتماد التأهيل المجتمعي –المناسب وبطريقة شمولية 



 معلومات أساسية حول التأهيل المجتمعي في أفغانستان

 كجييزء ميين المسيياعدة  1990بييدأ خ خييدما  التأهيييل المجتمعييي فييي عييام
 الطارئة

 مراكييز التأهيييل المجتمعييي  –بيرام  التأهيييل المجتمعييي، التأهيييل المنزلييي
 والتطوير

 االسيييتعانة بسيييكان القريييية المتعلميييين ليكونيييوا عييياملين فيييي وعيييادة التأهييييل
 المجتمعي، والتعاون مع أخصائيي العالج الايزيائي الم ليين

آليا  تمثيلية في برام  التأهيل المجتمعي 



 نطاق العمل

 وذليي   34مقاطعيية ميين أصييل  17تتييوّفر  اليييام خييدما  التأهيييل المجتمعييي فييي
منظما   ير  كومية وطنية ودولية بما فيليا اللجنية السيويدية  6–5من خالل 

ألفغانستان، واللجنة الدولية للصليب األ مير، والمنظمية الدوليية ليذوي ااعاقية، 
 المبتيييوريمنظمييية كيييابول لتقيييويم العظيييام، ومنظمييية سيييائقي اليييدراجا  األفغيييان و 

 .األطراف للتأهيل والرفاه
 مقاطعة 17منطقة ضمن  85قرية في  3,000ُتغطي الخدما  أكثر من. 
يقوم المئا  من الموظاين المدربين بتنايذ مالوم التأهيل المجتمعي في البالد. 



المساااعدة المّدةمااة الااا األوااااع قو  ااعايااة  مااا فااي قلاا  ضااحايا 
األلغاااال علاااا أسااااأ نهاااج التأهيااال المجتمعاااي فاااي  ااال مااان المنااااطق 

 الحضرية والريفية

أجلزة تقويم العظام وال ركة 

العالج الايزيائي 

الشامل لألطاال والبالغين ذوي اال تياجا  الخاصة/ التعليم الخاد 

التدريب عل  الملارا  الملنية وتأمين القروض لتطوير األعمال الصغيرة 

توعية المجتمع  ول قضايا ااعاقة 

الدعوة والمناصرة والضغط من أجل  قوف األشخاد ذوي ااعاقة 

من متطوعي المجتمع الم لي من  750موظاام وموظاة في برنام  ااعاقة و 470يتوّل  القيام بلذه الملام 
، ااعدادي والتأهييلمركزام للتعليم  30عيادة للعالج الايزيائي، و 35خالل أربع ورش عمل لتقويم العظام، و

منطقية  50فيي قريية   2,800فيي، ودورا  تدريبيية منزليية علي  القرييةمركيزام للتعلييم ااعيدادي القيائم  110و
 .مقاطعة مشمولة بتغطية اللجنة السويدية ألفغانستان 12ضمن 



 نجازات في مجال التأهيل المجتمعي في أفغانستاناا 

 قبوله كاستراتيجية شاملة اعادة التأهيل•

 ُأدرج في استراتيجية التنمية الوطنية األفغانية•

ُأدرج في الخطة االستراتيجية الوطنية لإلعاقة التي أعّدتلا وزارة الص ة العامية •
 2020–2017للاترة 

 تأسيس وتشغيل شبكة التأهيل المجتمعي •

 ترجمة دليل التأهيل المجتمعي ول  اللغا  الم لية•

 ُأدرج في مناه  العالج الايزيائي•



 نجازات في مجال التأهيل المجتمعي في أفغانستاناا 

 ت ديد األشخاد ذوي ااعاقة لُيصار ول  لتأهيللم•

شييييّكل األشييييخاد ذوو ااعاقيييية مجموعييييا  المسيييياعدة الذاتييييية ومنظمييييا  ذوي •
 ااعاقة عل  مستوى الم افظا  والمستوى الوطني

 وكساب مكانة لألشخاد ذوي ااعاقة في المجتمع•

 تدريب موظاي التأهيل المجتمعي والموظاين الانيين•

 الملكية –المشاركة المجتمعية في تنايذ برنام  التأهيل المجتمعي •



 التحديات

 عدم كااية القدرة الملنية والمعرفة•

 خدما  قليلة مقارنة بعدد األشخاد الم تاجين•

 يستغرف وقتام للتوعية والتنايذ•

 فرد العمل والدخل الم دودة•

 عدم مراجعة وتنقيح دليل التأهيل المجتمعي•



 الدروأ المستفادة

 .وضروريوشرا  أفراد األسرة في عملية التأهيل أمر  اسم •
ت دييييد األشييييخاد الرئيسييييين فييييي المجتميييع الييييذين يمكييينلم تعزيييييز •

 ودماج األشخاد ذوي ااعاقة في ال ياة االجتماعية واالقتصادية

 –التمكييين االقتصييادي ملييم للغاييية ميين أجييل ت قيييف ا تييرام الييذا  •
 .القروضالتدريب الملني الجيد ودعم 

سيصدي التعميم في الخدما  ال كوميية فيي مجيال الصي ة والتعلييم •
ولييي  تيييوفير االسيييتدامة علييي  الميييدى الطوييييل  تييي  وذا كانييي  هنيييا  

 .الجودةتنازال  من نا ية 



 الدروأ المستفادة

من األهمية بمكان التوعية بأسباب ااعاقة وبناء قدرا  األشخاد ذوي •
دمييياجلم وذلييي  بليييدف تعزييييز  ااعاقييية وجمعييييتلم لليييدفاه عييين  قيييوقلم واد

 .لذواتلماعتمادهم عل  الذا  وا تراملم 
التأهيييييييل المجتمعييييييي فّعييييييال ميييييين  ييييييي  التكلايييييية ويييييييربط بييييييين المناّييييييذين •

المنظمييييا   ييييير ال كومييييية، وال كوميييية، والمجتمييييع، واألشييييخاد ذوي )
 (.ااعاقة

تشييييمل عوامييييل نجييييام التأهيييييل المجتمعييييي وجييييود مراكييييز اا اليييية، وفلييييم •
عائال  األشيخاد ذوي ااعاقية لطبيعية ااعاقية، وخليف وظيائف ألفيراد 

 .الم ليةالمجتمع الم لي باستخدام الموارد 



 التوصيات المالئمة لسياق مماثل

 يجب أن يكون الناجون في طليعة التأهيل المجتمعي•

 خلف مزي  من التأهيل القائم عل  المصّسسا  والتأهيل المجتمعي•

 تعزيز تعميم قضايا ااعاقة في الخدما  من أجل ت قيف االستدامة•

 التطوير المستمر لقدرا  وكااءا  لمنّاذي التأهيل المجتمعي•

 تطبيف نل  جامع وشامل•



 التوصيات المالئمة لسياق مماثل

 رفع الوعي التدريجي•

توفير الدعم طويل األجل، خاصة للتأهيل الناسي االجتماعي لألشخاد الذين •
 ُيعانون من مشاكل الص ة العقلية

 تطوير استراتيجية وخطة وطنية شاملة•

 ونشاء شبكة وطنية للتأهيل المجتمعي بقيادة ال كومة•

 التنسيف والتعاون الوثيف مع جميع أص اب المصل ة•

االضييييطاله بزيييييارا  وليييي  البلييييدان ذا  السييييياف المماثييييل التييييي ناّييييذ  التأهيييييل •
 المجتمعي والتأهيل القائم عل  المصّسسا  لالطاله عل  تجاربلا



 فضاال ااادمات التأهياال  أصاا    وسااعنا الااقهاب الااا المدرسااة 
 .اآلن



 .يم ن  انجاز قل 



 .سعيد الستعادتهل لحر تهل



 .فاور  التعلةل والوصول الا المدرسة العامة
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