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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

مع من خالل  التكّفل باملعوقني ال�صّم و�صعاف ال�صّ

اخلدمة الجتماعية

جتربة ذاتية جلامعي اأ�صّم /  ال�صيد الها�صمي الزمزام

����وؤون  ����ائ����ي اخل����دم����ة االج���ت���م���اع���ي���ة ب���������وزارة ال���������صّ اأخ���������صّ

بتون�س  ب��اخل��ارج  والّتون�صيني  والت�صامن  االجتماعية 

ملخ�ص

- الرتبية املخت�ّصة:

الربامج  جمموعة  بها  يق�شد  كمفهوم  ة  املخت�شّ الرتبية  املخت�صة:  الرتبية  مفهوم   -1

لتلبية  خ�شي�شا  امل�شّممة  واالإ�شرتاتيجيات  واخلطط 

وت�شمل  العاديني.  غري  لالأطفال  ة  اخلا�شّ االإحتياجات 

اإىل  باالإ�شافة  ومعّدات خا�شة,  واأدوات  تدري�س  طرق 

اأحد  ة  املخت�شّ الرتبية  جمال  ويعد  م�شاندة,  خدمات 

املجاالت الرتبوية احلديثة.

تعريفات اخلدمة االإجتماعية والعمل االإجتماعي:

ائي اخلدمة االإجتماعية يف تون�س وهو االأ�شتاذ فتحي اجلّراي هذه املهنة     لقد عّرف اأحد اأخ�شّ

التي  امل�شاعفة  اإىل جملة من خدمات  االإجتماعية الأّول وهلة  بقوله:”يحيلنا مفهوم اخلدمة 

تتمّيز بطابعها االإداري املنّمط ذي الطابع املكتبي )البريوقراطي( اأو العالجي )االإ�شعايف( .

-  خلق ظروف اإجتماعية مالئمة لتحقيق ذلك الهدف .

- وهكذا تتطلب ممار�شة العمل االجتماعي معرفة املو�شوعات التالية :

النمو الب�رشي. 

كيفية �شري الهياكل واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية. 

طبيعة التفاعل بني هذه الهياكل والعن�رش الب�رشي املنتفع من خدماتها.
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االدماج الرتبوي لالأطفال املعوقني يف تون�ض :

االدماج املدر�صي التلقائي: 

يتميز النظام الرتبوي يف تون�س برت�شيخه ملبادئ دميقراطية التعليم وتكافوؤ الفر�س بني كافة 

التالميذ بدون ا�شتثناء اأو متييز . ويف هذا ال�شياق كّر�س هذا النظام حق التالميذ املعوقني 

يف الرت�شيم باملدار�س �شمن املنظومة العادية من خالل االإدماج التلقائي .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني

ح�صرات ال�صادة وال�صّيدات،

م و�شعاف ال�ّشمع  ا�شمحوا يل يف البدء اأن اأتوّجه اإليكم جميعا نيابة عن زمالئي ال�شّ

نريده  الّذي  الهام  امللتقى  لكم بح�شور هذا  تف�شّ ال�ّشكر واالمتنان على  باأ�شمى عبارات 

جميعا منا�شبة اأخرى لبذل مزيد من اجلهد ملا فيه خري الإخواننا من حاملي  اإعاقة ال�شمم 

و�شعف ال�شمع . كما اأتوّجه باملنا�شبة ب�شكري اخلا�س اإىل ال�ّشادة اأع�شاء االحّتاد العربي 

– الّرئا�شة  م  ال�شّ لريا�شة  ال�ّشعودية  الّلجنة  اأع�شاء  وال�ّشادة  م  ال�شّ مع  العاملة  للهيئات 

م�شاركتي يف  بقبول  لهم  تف�شّ على  ال�ّشعودية  العربية  اململكة  ال�ّشباب يف  لرعاية  العامة 

االأر�س  هذه  ال�ّشعودية,  العربية  اململكة  اأر�س  على  املقامة  القّيمة  العلمّية  الّندوة  هذه 

املباركة الّتي كانت �شاهدة على مولد �شّيد اخللق ر�شول الّرحمة �شّيدنا حمّمد �شّلى اهلل 

عليه و�شّلم الّذي يجب اأن نّتخذه نربا�شا نهتدي بهديه خ�شو�شا من ناحية  اإحرتامه لغريه 

من ذوي العاهات وطريقة معاملته لهم , وكتب ال�شرية الّنبوية غنّية باالأمثلة الّدالة على 

كرم اأخالقه وعظيم خ�شاله. 

ح�صرات ال�ّصيوف الكرام،

اإّنه ل�رشف يل اأن تقبل م�شاركتي يف هذا امللتقى العلمي الهام من قبل ال�ّشادة املنّظمني 

اأّوال باعتباري من حملة اإعاقة �شعف ال�ّشمع من جهة اأوىل ومن جهة ثانية بحكم املجال 

الّتي تعترب من املجاالت االأ�شّد قربا  اأمار�شه واملتمّثل يف اخلدمة االجتماعية  املهني الّذي 

و�شفها  والّتي  اخل�شو�شّية  االحتياجات  ذوي  االأ�شخا�س  من  الفئة  هذه  مع  تعاملها  يف 

طريقة  بقوله:”هي  خاطر  م�صطفى  اأحمد  الّدكتور  وهو  املجال  هذا  يف  اخلرباء  اأحد 

االجتماعية  امل�صكالت  من  والعالج  للوقاية  الّنا�ض  مل�صاعدة  منّظمة  اجتماعية 

وللقيام بوظائفهم االجتماعية على اأح�صن وجه ممكن ، واخلدمة االجتماعية تعترب 

ن�صقا اجتماعيا ومهنة اإن�صانّية...”

ن�شقا  باعتبارها  ودورها  االجتماعية  اخلدمة  عن  احلديث  يحيلنا  ال�شياق  هذا  و�شمن 

تطوير   “ اإن�شانية اإىل املو�شوع الّذي اأختري لهذه الّندوة وهو مو�شوع  اجتماعّيا ومهنة 
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وهو مو�شوع هام باالأ�شا�س  الّتعليم والتاأهيل لالأ�صخا�ض ال�ّصم و�صعاف ال�ّصمع” . 

الأّنه مي�ّس اأكرث اجلوانب تاأثريا يف عملية الّتن�شئة االجتماعية لهذه الفئة من املعوقني. فعملّية 

الرّتبية والّتاأهيل يتوّقف عليها جناح اأو ف�شل هوؤالء االأ�شخا�س يف بقية مراحل حياتهم. 

وبالّنظر اإىل ت�شّعب هذا املو�شوع الّذي اأ�شال كثريا من احلرب منذ عقود طويلة, نظرا 

ثانية وذلك  املطّبقة من جهة  الّتجارب  لتعّدد  امل�شتهدفة من جهة ونظرا  الفئة  خل�شو�شية 

ح�شب نوعية املجتمع الّذي تعي�س فيه وقدرات كّل دولة وما ي�شحب ذلك من توّفر االإرادة 

ال�ّشيا�شية الإ�شدار القوانني وتوفري االأر�شيات املالئمة لتطبيقها نظرا لعديد العوائق والّتي 

من اأهّمها االأو�شاع اال�شتثنائّية  التي تعي�شها اأغلب الّدول العربية على كافة امل�شتويات, 

فقد اإرتاأيت اأن اأتعّر�س يف معر�س هذا احلديث عن الّتجربة الّتون�شية يف هذا املجال وهي 

لي�شت جتربة يتيمة بل جتارب عّدة �شملت جميع اأ�شناف املعوقني, اإاّل اأننا �شنحاول على 

االأقل ح�رشها يف فئة ال�شم و�شعاف ال�شمع مبا ين�شجم مع مو�شوع موؤمترنا.

به  اأعمل  الذي  املهني  االإطار  مع  ين�شجم  مو�شوعا  هذه  ملداخلتي  اإنتقيت  وقد 

واإخرتت له من العناوين “التكّفل باملعوقني ال�صّم و�صعاف ال�صمع من خالل اخلدمة 

االإجتماعية:عر�ض جتربة ذاتية جلامعي اأ�صّم.” حاولت من خالله تقدمي تعريف موجز 

تون�س يف  ممثلة يف  املهنة  باإعتبار هذه  الفئة  بهذه  ثم عالقتها  كمهنة  االإجتماعية  للخدمة 

�شكل هيكل وزاري حكومي يتوىل االإ�رشاف على كل ما له عالقة ب�رشيحة املعوقني, �شواء 

منه اجلانب الت�رشيعي كاإ�شدار القوانني اأو اجلانب التنفيذي كاملتابعة والتقييم واإىل غري 

ذلك ممّا �شنذكره يف حينه. هذا مع حماولة تطعيم ذلك بلمحات عن جتربتي الذاتية وهي 

طوال  اإكت�شبتها  التي  ال�شخ�شية  واخلربات  التجارب  مبختلف  ثرية  م�شرية  توا�شع  بكل 

ثمانية ع�رشة �شنة هي عمر �شنوات درا�شتي. هذا دون احلديث عن م�شريتي املهنية التي 

تعترب حديثة نوعا ما اإذ مل تتجاوز مدتها اخلم�س �شنوات, مع اأنه يجدر بي االإ�شارة اأوال 

اإىل اأّن هذه التجربة تعترب م�شتقلة عن التجارب العلمية املطّبقة يف هذا املجال وهي نابعة 

من روؤية ومواقف �شخ�شية الأّن طبيعة اإعاقتي ودرجتها, اإ�شافة اإىل الظروف التي ن�شاأت 

فيها مل توّفرا يل الفر�شة وقتئذ لالإلتحاق باإحدى اجلمعيات النا�شطة يف هذا امليدان. واإين 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

لتقّبل  اإ�شتعدادي  مع  عليه  يّطلع  من  كل  اإعجاب  الب�شيط  املجهود  هذا  ينال  اأن  الأرجو 

مالحظاتكم واإقرتاحاتكم.

من تعريفات اخلدمة االإجتماعية والعمل االإجتماعي:

اجلّراي  فتحي  االأ�شتاذ  وهو  تون�س  يف  االإجتماعية  اخلدمة  ائي  اأخ�شّ اأحد  عّرف  لقد 

هذه املهنة بقوله:”يحيلنا مفهوم اخلدمة االإجتماعية الأّول وهلة اإىل جملة من خدمات 

امل�صاعفة التي تتمّيز بطابعها االإداري املنّمط ذي الطابع املكتبي )البريوقراطي( اأو 

من  مهّما  جانبا  متّثل  االإجتماعية  امل�صاعفة  خدمات  اأّن  ومع  )االإ�صعايف(،  العالجي 

من  االأهّم  اجلانب  اأّن  اإاّل  املمّيز،  )الكّمي(  املادي  طابعها  رغم  االإجتماعية  اخلدمة 

احلرفاء  اإجّتاهات  بتغيري  يتعّلق  ما  هو  ن�صيطة  مهنية  كممار�صة  االإجتماعية  اخلدمة 

وطرقهم يف التفكري والنظر اإىل االأمور...”.

 اإنطالقا من هذا التعريف تعني اخلدمة االإجتماعية يف مفهومها ال�شامل تقدمي امل�شاعدة 

الأي �شخ�س هو يف حاجة لها مهما كانت و�شعيته �شواء غنيا اأو فقريا, �شويا اأو معوقا, 

�شكل  يف  اأو  جتهيزات...اإلخ  اأو  اأموال  �شكل  يف  مادية  تكون  اأن  ميكن  امل�شاعدة  وهذه 

واخلطط  الربامج  و�شع  يف  م�شاهمة  من  يت�شمنه  مبا  والتوجيه  كاالإر�شاد  فني  اأو  معنوي 

وحتى القوانني.

ويف  حكومية  اإدارية  هياكل  يف  نفّكر  يجعلنا  االإجتماعية  اخلدمة  م�شطلح  كان  واإذا 

موؤ�ّش�شات خريية تهتم بامل�شاعدة االإجتماعية املنّظمة فاإّن م�شطلح “العمل االإجتماعي” 

اخلدمة  ائي  اأخ�شّ تدّخل  �شاعة  يف  نفّكر  يجعلنا  اأّنه  ذلك  حركية,  اأكرث  �شياق  اإىل  يحيلنا 

االإجتماعي ميكن  العمل  مفهوم  امل�شاعدة.ولتعريف  اأو  بالدرا�شة  �شواء  فعليا  االإجتماعية 

االجتماعيني  للعمال  الوطنية  اجلمعية  تتبّناه  الذي  التعريف  االإطار  هذا  يف  ن�شوق  اأن 

اإ�صداء  يف  املتمّثل  املهني  االإجتماعي هو:”  الّن�صاط  العمل  اأّن  ترى  التي  االأمريكيني  

العون اإىل االأ�صخا�ض واجلماعات ال�صغرى واجلماعات الكربى من اأجل ترميم قدرتهم 

على التالوؤم االجتماعي اأو حت�صينها . 
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-  خلق ظروف اإجتماعية مالئمة لتحقيق ذلك الهدف .

وهكذا تتطلب ممار�صة العمل االجتماعي معرفة املو�صوعات التالية :

- النمو الب�صري. 
- كيفية �صري الهياكل واملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية واالقت�صادية والثقافية. 

 ” طبيعة التفاعل بني هذه الهياكل والعن�صر الب�صري املنتفع من خدماتها.- 

اأهمية هذه املهنة ومدى الرتابط القائم بني  فمن خالل هذين التعريفني نالحظ مدى 

اخلدمة االجتماعية والعمل االجتماعي باعتبار اأنهما  متال�شقان ومتالزمان . فهما يف واقع 

فاعال  ن�شاطا  يكون  اأن  االجتماعي ال ميكن  العمل  اأّن  ذلك   . لعملة واحدة  االأمر وجهان 

اإذا مل ت�شنده وتنظمه موؤ�ش�شة اخلدمة االجتماعية . وكذلك �شاأن هذه االأخرية فهي تفقد 

كل جناعة وم�شداقية بل وحيوية اأي�شا اإذا مل يحركها ويو�شع اأفقها عمل اجتماعي ن�شيط 

واعيا ومنحوتا ال  مهنيا  دورا  التدخلية  فاعل يجعل من خّطته  اجتماعي  ائي  اأخ�شّ ميار�شه 

جمّرد مهمة اإدارية جاّفة اأو حمّنطة .

متثلها  تون�س  ففي  مهيكلة,  اإدارية  خدمة  املهنة  هذه  اأ�شبحت  الواقعية  الناحية  ومن 

االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  اأ�شا�شا  تتمّثل  ر�شمية  حكومية  موؤ�ش�شات  عليها  وت�رشف 

والت�شامن والتون�شيني باخلارج وما يتبعها من هياكل واإدارات مركزية وجهوية وحملية .

ومتثل االإدارة العامة للنهو�س االجتماعي االإدارة املركزية التي تتوىل االإ�رشاف على 

الربامج  حتديد  اأو  القوانني  �شن  يف  امل�شاركة  ناحية  من  �شواء  باملعوقني  عالقة  له  ما  كل 

وتنفيذها م�شتعينة يف ذلك باالإدارات اجلهوية لل�شوؤون االجتماعية بح�شاب اإدارة جهوية 

بكل والية من الواليات االأربع والع�رشين للجمهورية التون�شية وكل اإدارة جهوية يتبعها 

ق�شم للنهو�س االجتماعي ونف�س ال�شيء بالن�شبة لهذه االأخرية التي ت�رشف على وحدات 

حملية للنهو�س االإجتماعي بح�شاب وحدة حملية بكل معتمدية من معتمديات الوالية 

الواحدة والتي يختلف عددها من والية اإىل اأخرى ح�شب حجم م�شاحتها وعدد �شكانها 

واأهمية املرافق العمومية املتوّفرة بها. فمثال يف والية املن�شتري م�شقط راأ�شي والتي اأ�شتغل 

معتمدية  كل  راأ�س  على  معتمدية  ع�رش  ثالثة  ت�شّم  فهي  بها,  املتواجدة  اجلهوية  باالإدارة 



525

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الذي  االإجتماعي  النهو�س  ق�شم  اإىل  بالنظر  ترجع  االإجتماعي  للنهو�س  حملية  وحدة 

ائيون اإجتماعيون تختلف  يتواجد مقّره داخل االإدارة اجلهوية, حيث ي�رشف عليها اأخ�شّ

رتبهم بح�شب م�شتوياتهم العلمية ودرجة اأقدميتهم ويرتاأ�س كل وحدة اأخ�شائي اإجتماعي 

اأربع �شنوات  اأو يفوق  له م�شتوى درا�شي يعادل  اإجتماعية والذي  برتبة مت�رّشف خدمة 

جامعية.

ح�صرات ال�صّادة وال�صّيدات،

لقد �شاهمت اخلدمة االإجتماعية والزالت ت�شاهم عن طريق خمتلف الهياكل املذكورة 

ال�شّم  فيهم  مبا  املعوقني  م�شكالت  ملجمل  احللول  واإيجاد  القرارات  �شياغة  يف  �شابقا 

و�شعاف ال�ّشمع ب�شفة خا�شة. وذلك �شواء على م�شتوى الت�رشيع اأو على م�شتوى التنفيذ 

مثلما اأ�رشنا منذ حني, مع اأنه جتدر املالحظة اأن الت�رشيع اأي و�شع القوانني والربامج غالبا 

ما يت�شف بالعمومية وال�شمولية مع االأخذ بعني االإعتبار خ�شو�شية كل فئة عند التنفيذ.

اجلوانب  جميع  م�ّس  اأي  الفئة,  بهذه  عالقة  ماله  بكل  التون�شي  الت�رشيع  اإهتم  ولقد 

يف حياتها من الرتبية والتاأهيل اإىل التكوين واالإدماج املهني واالإقت�شادي. وهو يف ذلك 

العاملي حلقوق  كاالإعالن  واالإقليمية  الدولية  واملعاهدات  االإتفاقيات  ين�شجم مع خمتلف 

-1٩٩٩ 1٩8٩ والعقد االإفريقي  ٢0 نوفمرب  االإن�شان واالإتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف 

٢00٩ والعقد العربي ٢003-٢01٢. ويجدر بنا التذكري هنا باأّن العقد العربي ي�شعى اإىل 

حتقيق جملة من االأهداف على عديد امل�شتويات كالريا�شة والرتفيه وال�شحة واالإعالم...

اأّما اأهّم اأهدافه على م�شتوى التعليم والتاأهيل فتتمثل خا�شة يف �شمان فر�س متكافئة للرتبية 

والتعليم جلميع االأ�شخا�س املعاقني �شمن جميع املوؤ�ّش�شات الرتبوية والتعليمية يف �شفوفها 

ة اإذا ا�شتدعى االأمر. ولتحقيق ذلك ي�شعى العقد اإىل: النظامية ويف �شفوف خا�شّ

�شمن  املعاقني  االأطفال  وتعليم  لرتبية  والتعليميةاملوؤّهلة  الرتبوية  الكوادر  - توفري 
�شيا�شة الدمج.

- توفري الو�شائل واملعينات التي ت�شّهل العملية الرتبوية والتعليمية.
العادية وتاأهيل  املدار�س  املعاقني يف  االأطفال  باأهمية دمج  االأ�رشة واملجتمع  - توعية 

االأطفال واملدّر�شني الإ�شتقبال االأطفال املعاقني.
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االإمنائية  ال�شمات  مع  لتتالئم  التعليمية  للربامج  املنهجي  البناء  يف  النظر  - اإعادة 
والنف�شية لالأ�شخا�س املعاقني وروح الع�رش والتطّور التكنولوجي.

على  ح�شولهم  لت�شهيل  املعاقني  لالأ�شخا�س  املدر�شية  ال�شحية  البطاقة  - اإ�شدار 
املعينات واالأجهزة التعوي�شية واملتابعة ال�شحية والعالجية املدعومة.

- موا�شلة توحيد امل�شطلحات االإ�شارية للربامج التعليمية لت�شهيل تعليم ال�شّم.
على  االأكادميية  الكليات  يف  اخلا�شة  االإحتياجات  لذوي  خا�شة  اأق�شام  اإن�شاء    -

م�شتوى اجلامعات واملعاهد التطبيقية.

- توثيق الدول العربية جلميع الوثائق واالأبحاث والدرا�شات والتو�شيات ال�شادرة 
عن املوؤمترات يف مركز علمي وثقايف تربوي لالأ�شخا�س املعاقني.

والتكنولوجية  العلمية  امل�شتجدات  �شوء  يف  تاأهيلهم  واإعادة  املعاقني  - تاأهيل 
واإحتياجات �شوق العمل مبا ي�شمن فر�س عمل متكافئة لهم ولتحقيق ذلك ي�شعى 

العقد اإىل:

•تطوير مهارات املدربني املهنيني وفقا للتقنيات احلديثة. 	
•التو�ّشع يف اإن�شاء مراكز تدريب وتاأهيل املعاقني وتطوير املراكز القائمة مبا  	

يتالئم مع التطّورات التقنية واإحتياجات �شوق العمل.

للدخل  مدّرة  �شغرية  م�شاريع  اإن�شاء  على  املعاقني  االأ�شخا�س  •ت�شجيع  	
وتقدمي القرو�س املي�رّشة لهم.

•ت�شجيع القطاع اخلا�س على تدريب وتاأهيل االأ�شخا�س املعاقني من اأجل  	
اإ�شتيعابهم.

اإنطالقا من جملة هذه االأهداف التي ن�ّس عليها العقد العربي, متّيزت تون�س باإعتماد 

العديد من املقاربات الرتبوية اخلا�شة بالطفل املعوق عامة واالأ�شّم و�شعيف ال�شمع ب�شفة 

املقاربات  املوالية تقدمي تعريف موجز الأبرز هذه  العنا�رش  خا�شة. و�شنحاول من خالل 

واأهّم خ�شائ�شها وممّيزاتها �شمن عن�رش اأّول ثّم ثانيا اأهّم مكونات اخلطة الوطنية لالإدماج 

املدر�شي ثم ثالثا تقدمي الأهّم برامج االإدماج املهني واالإقت�شادي للمعوقني يف تون�س والتي 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

�شريتي  عن  موجزة  ملحة  تقدمي  اأخريا  ثم  كمهنة,  االإجتماعية  باخلدمة  مبا�رشة  عالقة  لها 

الذاتية خ�شو�شا من الناحية الدرا�شية واملهنية.   

 املقاربات الرتبوية للطفل املعوق:

ة: اأ- الرتبية املخت�صّ

الربامج  جمموعة  بها  يق�شد  كمفهوم  ة  املخت�شّ الرتبية  املخت�صة:  الرتبية  مفهوم   -1

ة لالأطفال غري  واخلطط واالإ�شرتاتيجيات امل�شّممة خ�شي�شا لتلبية االإحتياجات اخلا�شّ

خدمات  اإىل  باالإ�شافة  خا�شة,  ومعّدات  واأدوات  تدري�س  طرق  وت�شمل  العاديني. 

ة اأحد املجاالت الرتبوية احلديثة. م�شاندة, ويعد جمال الرتبية املخت�شّ

٢- اأهداف الرتبية املخت�ّصة:لهذا املفهوم جملة من االأهداف من اأبرزها:

قدراته  وتنمية  بتطوير  وذلك  االإ�شتقاللية  درجات  اأق�شى  املعوق  ال�شخ�س  اإك�شاب   -

الذهنية والبدنية والنف�شية واالإجتماعية والثقافية,الأّن من �شاأن هذه املهارات والقدرات 

االإندماج يف  مقّومات  وبالتايل متكينه من  املهني  اأو  املدر�شي  اإدماجه  تي�رّش عملية  اأن 

املجتمع.

- تاأهيل االأ�شخا�س املعوقني الإكت�شاب مهارات مهنية معّينة تتنا�شب مع قدراتهم وميولهم 

اأف�شل م�شتوى من  وظروفهم وفق خطط مدرو�شة وبرامج مطّورة للو�شول بهم اإىل 

التاأهيل.

- توفري اخلدمات ال�شحية والنف�شية واالإجتماعية التي ت�شاعد املعوقني على التكّيف مع 

املجتمع تكّيفا ي�شعرهم مبا لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

- اإزالة املوانع والعقبات وال�شعوبات التي قد حتول دون اإندماج املعوق يف املجتمع.

املوؤ�ّش�شات  اإطار موؤ�ّش�شات خمتلفة منها  ة يف  املخت�شّ الرتبية  التعّهد:متار�س  3-هياكل 

و�شعاف  ال�شم  للمعوقني  وبالن�شبة  االإيداع.  وم�شالح  االإيواء  وموؤ�ش�شات  النهارية 

ال�ّشمع متثل مراكز الرتبية املخت�شة التابعة للجمعيات النا�شطة يف هذا املجال اإ�شافة 

تتم  الذي  املكاين  االإطار  اخلا�شة  اأو  احلكومية  منها  �شواء  املهني  التكوين  مراكز  اإىل 

جملة  توفري  يف  الهياكل  هذه  مهام  وتتمّثل  الفئة.  لهذه  والتاأهيل  الرتبية  عملية  فيه 
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وت�شتجيب  خ�شو�شياتهم  وتراعي  منظوريها  وقدرات  تتالءم  التي  االأن�شطة  من 

طبية  وال�شبه  والطبية  االإجتماعية  اجلوانب  التكّفل  اأن�شطة  وت�شمل  الحتياجاتهم 

اإخت�شا�شات  والتدريب يف خمتلف  والرتبوية  التعليمية  االأن�شطة  والنف�شية وكذلك 

والب�شتنة  واحلالقة  اخل�شب  على  والنق�س  واحلدادة  كالنجارة  املالئمة  املهني  التكوين 

الرتبوية  املوؤ�ّش�شات  ت�شهر  احلرف.كما  من  ذلك  غري  واإىل  التقليدية  وال�شناعات 

والرتفيهية,  والّريا�شية  التثقيفية  بالربامج  منظوريها  متّتع  على  ة  املخت�شّ واالإجتماعية 

وباعتماد مقاربات تربوية وبيداغوجية مالئمة خل�شو�شيات اإعاقتهم.

4-اآليات الرتبية املخت�صة:

وهي تتمّثل يف �شياغة امل�شاريع املوؤ�ّش�شاتية واالفرادية, اإذ اأّن  العملية الرتبوية املخت�شة 

حتتاج اإىل الكثري من الو�شوح على م�شتوى الربامج املعتمدة والو�شائل ال�رشورية لتطبيقها 

وكذلك على م�شتوى املعنيني بتطبيقها وا�شتعمالها . اإاّل اأّن جناعة الّتكفل الرتبوي املخت�س   

ال ميكن حتقيقها اإاّل اإذا كان منطلق هذه الربامج جملة من الت�شّورات واالأفكار التي تنبني 

احلقيقية  االإحتياجات  التعّهد وخا�شة  والفئة مو�شوع  للموؤ�ّش�شة  دقيق  فهم  بدورها على 

ة من  لهاته الفئة. وبناء عليه يعترب امل�رشوع املوؤ�ّش�شاتي اآلية رئي�شية من اآليات الرتبية املخت�شّ

ة, مهامها واأهدافها,  ح ماهية املوؤ�ّش�شة الرتبوية املخت�شّ حيث اأهميته كوثيقة مكتوبة تو�شّ

الفئة التي تتعهدها واحتياجاتها الفعلية والنواحي التنظيمية ماديا وفنيا وبيداغوجيا واملوارد 

باإحداث  املتعّلق  ال�رشوط  كّرا�س  من   14 بالف�شل  جاء  للغر�س.وقد  امل�شّخرة  الب�رشية 

ة والتاأهيل والتكوين املهني لالأ�شخا�س املعوقني وتراتيب  املوؤ�ّش�شات اخلا�شة للرتبية املخت�شّ

تنظيمها و�شريها مايلي:”يجب اأن يكون لكل موؤ�ّص�صة خا�صعة ملقت�صيات هذا الكّرا�ض 

م�صروعا موؤ�ّص�صاتيا يحّدد مهمة املوؤ�ّص�صة واأهدافها والو�صائل املعتمدة لتحقيقها، 

التعّهد وعدد  ويبنّي حمتوى  القبول  التعهد و�صروط  واإطار  امل�صتهدفة  الفئة  وي�صبط 

�صاعات التعّهد الدنيا يف االأ�صبوع ورزنامة العطل ال�صنوية وذلك وفق دليل منهجي 

ي�صحب من االإدارة اجلهوية املكّلفة بال�صوؤون االإجتماعية املخت�ّصة ترابيا.”

والبد من التذكري هنا باأّن امل�رشوع, اأي م�رشوع, اإمّنا يهدف اأ�شا�شا اإىل تلبية حاجة. 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

وهو ما يفر�س على وا�شعي امل�رشوع اأن ي�شوغوا ت�شوراتهم واأفكارهم االأولية حول تلك 

“ احلاجة “ ب�شفة وا�شحة وجلية . كما اأّن امل�رشوع االفرادي هو مبثابة الرتجمة الفعلية 
يف نطاق املمار�شة العملية للم�رشوع املوؤ�ش�شاتي . اإّن �شياغة م�شاريع اإفرادية �شواء كانت 

اأوتكوينية لفائدة الفئات مو�شوع التعهد هو يف واقع االأمر عبارة عن  تربوية , عالجية 

ترجمة واقعية جلملة االأفكار والت�شّورات الواردة بامل�رشوع املوؤ�ّش�شاتي وبالتايل ت�شّورات 

املوؤ�ّش�شة حول      “ احلاجة “ الواجب تلبيتها. 

اآنفا  اإليه  امل�شار  ال�رشوط  كّرا�س  نف�س  15 من  الف�شل  ال�شياق ويف  وقد ورد يف هذا 

كل  وخ�صو�صيات  تتالءم  اإفرادية  م�صاريع  اعتماد  املوؤ�ّص�صة  على  يتعنّي  يلي:”    ما 

م�صتفيد وميكن اأن ي�صاهم يف و�صعها واجنازها ومتابعتها ويل ال�صخ�ض املعوق. 

الرتبوي  االفرادي  امل�صروع  اإطار  يف  املعوقني  االأ�صخا�ض  تكوين  ويتم   

والبيداغوجي والعالجي والتكويني حتت م�صوؤولية املوؤ�ص�صة �صواء كان تنفيذ الربامج 

االفرادية داخل مقّرها اأو خارجها.”

5( – الفريق املتعدد االخت�صا�ض: 

الفريق هو جمموعة من املتدخلني الذين يقومون بعمل جماعي هدفه االأ�شا�شي الفهم 

العميق لل�شخ�س مو�شوع التعهد من خالل االإ�شافة التي يقدمها كل فرد منها وذلك من 

اأجل تاأمني تعهد اأكرث مالئمة الحتياجات ال�شخ�س. فالفريق اإذن هو جمموعة االأ�شخا�س 

الذين يوحدهم م�رشوع تكّفل موّحد ذا �شبغة �شمولية وينطلق من االحتياجات اخل�شو�شية 

ل�شخ�س ما .

املخت�شة  الرتبية  م�شاعدي  اأو  خمت�شون  مربون  يوؤّمن  املخت�شة  الرتبية  ويف 

االخت�شا�شات  متعدد  فريق  اإطار عمل  وين�شوي عملهم يف  املخت�س.  الرتبوي  التدخل 

تربوي  معني   , تقني  مربي   , اجتماعي  اأخ�شائي   ( واجتماعية  تربوية  اإطارات  ي�شّم 

اأخ�شائيني  اأطباء,   ( طبية  و�شبه  طبية  واإطارات  خمت�شني  معلمني  وكذلك  �شحي...( 

نف�شانيني ,ممر�شني, اأخ�شائي تقومي النطق وعيوب الكالم ...( ويتحّدد عدد املتدخلني 

وطبيعة اخت�شا�شهم داخل كل موؤ�ش�شة بح�شب الفئة مو�شوع التعهد كميا ونوعيا . 
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ب - التعليم الدامج : 

اأنه يقّر بحق االأطفال املعوقني  يختلف التعليم الدامج عن الرتبية املخت�شة من ناحية 

والو�شائل  املالئمة  الظروف  توفري  مع  احلكومية  واملعاهد  املدار�س  يف  االإندماج  على 

امل�شاعدة على ت�شهيل هذه العملية كاالأجهزة التعوي�شية وتغيري تركيبة االأق�شام الدرا�شية 

لتتالئم مع احتياجات الطفل املعوق وكذلك تاأهيل االإطار الرتبوي ليكت�شب القدرة على 

التوا�شل مع ال�شخ�س املعوق مثل تعليم لغة االإ�شارة لت�شهيل التوا�شل مع ال�شّم و�شعاف 

اأّنه حّتى داخل املراكز اخلا�شة بالرتبية املخت�شة  اأكدت  اأّن املالحظة امليدانية  اإذ  ال�شمع . 

فعملية التوا�شل مع هذه الفئة ن�شبية اإن مل نقل مفقودة من اأغلب االإطار الرتبوي وهو ما 

يعّمق عزلة املعوق االأ�شّم و�شعيف ال�شمع ويجعل عملية اإقباله على تلقي الدرو�س تت�شم 

عقدة  لت�شبح  الوقت  مع  تتطور  اأن  ال�شلبية  النقطة  لهذه  وميكن  الرغبة  وانعدام  بالبطء 

نف�شية وهذا ما عاينته عند عديد االأ�شخا�س بحكم خمالطتي لهم �شواء يف اإطار املهنة اأو 

خارجها. كما اأن من �شاأن هذا الق�شور اأن يوؤدي اإىل ف�شل العملية الرتبوية برّمتها وبالتايل 

بروز مظاهر االنحراف لدى اأفراد هذه الفئة. 

االدماج الرتبوي لالأطفال املعوقني يف تون�ص :

االدماج املدر�صي التلقائي: 

يتميز النظام الرتبوي يف تون�س برت�شيخه ملبادئ دميقراطية التعليم وتكافوؤ الفر�س بني 

التالميذ  حق  النظام  هذا  كّر�س  ال�شياق  هذا  ويف   . متييز  اأو  ا�شتثناء  بدون  التالميذ  كافة 

فعلى  التلقائي  االإدماج  خالل  من  العادية  املنظومة  �شمن  باملدار�س  الرت�شيم  يف  املعوقني 

�شبيل املثال متكن النظام الرتبوي خالل ال�شنة الدرا�شية ٢005-٢00٦ من ا�شتقطاب قرابة 

40٦0 تلميذا معوقا موزعني على خمتلف مراحل التعليم االأ�شا�شي واالإعدادي والثانوي 

وميّثل املعوقون ال�شّم و�شعاف ال�ّشمع ن�شبة تقّدر ب 30 % من جملة املعوقني املدجمني. 

وقد تدعم االإطار املرجعي لهذا التوجه من خالل عديد القوانني والربامج والقرارات 

التي ت�شكل منظومة متكاملة لالإدماج املدر�شي لالأطفال املعوقني جت�شم مبداأ تكافوؤ الفر�س 
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واالن�شاف منها : 

. القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدر�شي ٢3 جويلية ٢00٢- 

الربنامج الرئا�شي لتون�س الغد ٢004-٢00٩-  .

٢004-  املتعلق  1٦ جويلية  بتاريخ  قرار �شيادة رئي�س اجلمهورية مبنا�شبة يوم العلم 

بال�رشوع يف فتح اأق�شام ال�شنة التح�شريية اأمام االأطفال املعوقني. 

  -٢005 نوفمرب   ٢3 بتاريخ  الوزاري  املجل�س  خالل  اجلمهورية  رئي�س  �شيادة  قرار 

واملتعلق بتعميم اأق�شام ال�شنة التح�شريية وتو�شيع �شبكة املدار�س الّداجمة.

القانون التوجيهي عدد83 ل�شنة ٢005 املوؤرخ يف 15 اأوت ٢005-  املتعلق بالنهو�س 

باالأ�شخا�س املعوقني وحمايتهم ) الباب ال�ّشاد�س: الف�شول من 1٩ اإىل ٢5(.حيث 

اأّن من اأبرز االإ�شافات التي ت�شّمنها جند:

•اإقرار مبداأ االإدماج باملنظومة العادية للرتبية قبل املدر�شية والتعليم والتكوين  	
املهني كقاعدة اأ�شا�شية كّلما كان ذلك ممكنا مع توفري كل امل�شتلزمات الإجناح 

م�شارات االإدماج.

ة وتاأهيل لالأ�شخا�س املعوقني الذين تعّذر  •تاأمني تربية مبّكرة وتربية خمت�شّ 	
عليهم االإلتحاق باملنظومة العادية للتعليم والتكوين املهني والتاأهيل.

فر�س  الإتاحة  بعد(  عن  وتكوين  )تعليم  احلديثة  التكنولوجيات  •توظيف  	
واآفاق جديدة لتعليم وتكوين هاته الفئة.

•فتح املجال اأمام اخلوا�س لالإ�شتثمار يف جماالت الرتبية والتعليم والتكوين  	
املهني لالأ�شخا�س احلاملني الإعاقة.

العمومية  باملراكز  التكوين  مواطن  من   • 	3% عن  التقّل  ن�شبة  تخ�شي�س 

موقع  تهيئة  االقت�شاء  وعند  املعوقني,  االأ�شخا�س  لفائدة  املهني  للتكوين 

التكوين ح�شب احلاجيات اخل�شو�شية للمتكون املعوق.

ال�شنة  خالل  به  العمل  اإنطلق  وقد  املدر�شي:  بالو�شط  االإجتماعي  العمل  - برنامج 
االإبتدائية  باملدار�س  متواجدة  خاليا  من  يتكّون  وهو   ,  1٩٩٢  -1٩٩1 الدرا�شية 

اخلدمة  ائي  واأخ�شّ املدر�شة  مدير  من  تتكون  خلية  وكل  والثانوية,  واالإعدادية 
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االإجتماعية وطبيب ال�شحة العمومية يعملون على �شوء دليل منهجي يبنّي طرق 

االإخفاق  ظاهرتي  مقاومة  اإىل  يهدف  وهو  ومتابعتها.  باحلاالت  التعّهد  وم�شالك 

واالإنقطاع املبكر عن الدرا�شة ومعاجلة مظاهر عدم التكّيف املدر�شي ودعم تي�شري 

املردود  الرتبوي وذلك من خالل حت�شني  واالإطار  التالميذ  بني  التوا�شل  اأ�شاليب 

املدر�شي للتالميذ وم�شاعدة املوؤ�ّش�شات الرتبوية على حتقيق اأهدافها, واأخريا دعم 

اأهم  اأحد  املعوقون  وميّثل  بدورها  واالإ�شطالع  باأبنائها  االإحاطة  يف  االأ�رشة  دور 

الفئات امل�شتهدفة بتدّخالت الربنامج نظرا لل�شعوبات العديدة التي تعرت�شهم عند 

اإدماجهم باملدار�س العادية.

كما متثلت االإ�شرتاجتية الوطنية لالإدماج املدر�شي للمعوقني باملوؤ�ش�شات الرتبوية العادية 

يف اإحداث وزارة ال�شوؤون االجتماعية والت�شامن والتون�شيني باخلارج خالل �شنة ٢001 

للجنة خمت�شة اأوكلت لها مهمة اعداد خطة وطنية لالإدماج املدر�شي والرتبوي لالأطفال 

ذوي االحتياجات اخلا�شة �شارك يف اأعمالها ممثلون عن عديد الوزارات كوزارة ال�شوؤون 

االجتماعية والت�شامن والتون�شيني باخلارج  وال�شحة العمومية والرتبية والتكوين واأي�شا 

وقد  والوطنية.  واالإقليمية  الدولية  املرجعيات  عديد  على  وباالعتماد  املعنية,  اجلمعيات 

الكّلي لالأطفال  اأهداف منها هدف عام رئي�شي وهو �شمان االإدماج  ر�شمت اخلطة عّدة 

اأهداف  وثمانية  متدّرج  باعتماد مت�س جتريبي  وذلك  العادية  املدار�س  الإعاقة يف  احلاملني 

خ�شو�شية وهي :

1 - العمل على تهيئة املحيط ورفع احلواجز املادية ل�شمان اإدماج فعلي للمعوق يف احلياة 

العامة .

٢ - االإعداد اجليد واملالئم لالإدماج وخا�شة على م�شتوى الك�شف والت�شخي�س املبكرين 

لالإعاقات .

3 - اإر�شاد االأولياء وتوجيههم وم�شاندتهم ماديا ومعنويا .

4 - دعم فر�س االإدماج الرتبوي املبكر خا�شة يف مرحلة ما قبل التعليم ) الرتبية ما قبل 

املدر�شية (.
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5 - العمل على الرفع من قدرة النظام املدر�شي على اإدماج االأطفال احلاملني الإعاقة باعتماد 

الدعم  وتوفري  باملدار�س  تر�شيمهم  تي�شري  و�شمان  احتياجاتهم  مع  تالوؤما  اأكرث  بيداغوجيا 

اخل�شو�شي وامل�شاندة الفنية وال�شحية الالزمة كلما اقت�شت خ�شو�شيات اإعاقتهم ذلك.

٦ - تطوير كفاءات االإطارات الرتبوية امل�رشفة على كل مراحل االإحاطة والتن�شيط. 

7 - �شمان انخراط اإيجابي لكافة االأطراف املعنية بالعملية الرتبوية لتقبل الطفل املعوق 

�شمن املنظومة الرتبوية العادية وذلك من خالل خطة اإعالمية وات�شالية مالئمة تعمل 

باخل�شو�س على تعبئة خمتلف املتدخلني وتطوير مواقفهم و�شلوكياتهم.

8- تطوير التن�شيق بني املتدخلني العاملني يف هذا املجال بالقطاع احلكومي واجلمعياتي 

م�شارات  الإجناح  تدخالتهم  ومردودية  جناعة  من  للرفع  وذلك  جهودهم  وتكثيف 

االإدماج.

الرتبوية  باملوؤ�ص�صات  للمعوقني  املدر�صي  لالإدماج  التنفيذية  العمل  خطة 

العادية :

النظام  مالئمة  الت�رشيعي,  امل�شتوى  وهي  م�شتويات  اأربعة  على  اخلطة  هذه  تقوم 

املدر�شي, التكوين واأخريا االإعالم والتثقيف والتوا�شل .

• على امل�صتوى الت�صريعي :	

- مراجعة وحتيني كل الن�شو�س القانونية املنظمة لقطاع الرتبية والتعليم والتكوين 
املهني.

-  مراجعة االأمر املنظم لرتكيبة وم�شموالت اللجان اجلهوية للمعوقني. 
-  اإ�شدار االأوامر والقرارات واملنا�شري واملنا�شري امل�شرتكة.

• على م�صتوى مالئمة نظام التدري�ض:	

وهو ي�شمل مناهج التدري�س والطرق البيداغوجية املعتمدة يف هذا االإطار, فمن 

اأهّم املقرتحات املزمع اإعتمادها:

- التن�شي�س �شمن )م�رشوع املدر�شة( على التدابري املزمع اإّتخاذها وفق خ�شو�شيات 
املعوقني.
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حتديد العدد االأق�شى لالأطفال املعوقني بالق�شم الواحد ب3-  تالميذ.

التخفي�س يف عدد التالميذ بالق�شم الواحد ب5-  على كل تلميذ معوق, على اأن 

اليقّل العدد اجلملي للتالميذ يف الق�شم عن 15 تلميذ.

-  اإعداد امل�رشوع البيداغوجي االإفرادي عند االإقت�شاء الذي ي�شبط الزمن املدر�شي 
وتوزيع احل�ش�س الدرا�شية)يف اليوم واالأ�شبوع وال�شنة(, واأي�شا مواد التدري�س 

التن�شيط الثقايف والّريا�شي واالآالت  وحمتواها وتوزيع املواد العلمية وح�ش�س 

من  الرتبوية  وامل�شاعدة  البيداغوجي  الدعم  واأخريا  املي�رّشة  والتجهيزات  الفنية 

خالل اإقتناء جتهيزات اأو روافد بيداغوجية معّدة الإ�شتعمال املعوقني.

•على م�صتوى التكوين: 	
    ت�شمل عملية التكوين االأ�شا�شي الطلبة املعلمني واملربني يف طور التكوين, وذلك باإدراج 

وحدة تكوينية اإ�شافية تتعلق باالإعاقة ووحدة تكوينية تتعلق باالإدماج املدر�شي واالإجتماعي 

لذوي االإحتياجات اخلا�شة وذلك مبختلف املعاهد والكليات التي تتوىل تخريج االإطارات 

الرتبوية ذات العالقة باملعوقني.

    اأما من ناحية التكوين امل�شتمر يف مادة االإعاقة فيدرج �شمن برامج الوزارات املكلفة بالرتبية 

والتكوين وال�شباب والطفولة والريا�شة وهو ي�شمل اأ�شا�شا املكونون باملعاهد العليا.

والتون�شيني  والت�شامن  االإجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  التابع  باملعاقني  النهو�س      ويتوىل معهد 

باخلارج اإعداد حمتوى الربامج التكوينية وين�ّشق يف ذلك مع كافة الوزارات املعنية بالتكوين.  

• على م�صتوى االإعالم والتثقيف والتوا�صل:	

وذلك باإعداد خطة اإعالمية واإت�شالية وو�شائل خمتلفة للتح�شي�س واالإعالم وتهم اأولياء 

التالميذ املعوقني وغري املعوقني وجمعيات املعوقني والوحدات اجلهوية للتاأهيل وهياكل 

وم�شالح النهو�س االإجتماعي على امل�شتوى املركزي واجلهوي واملحلي)اأق�شام النهو�س 

االإجتماعي والوحدات املحلية التابعة لها(, اإ�شافة اإىل خاليا العمل االإجتماعي املدر�شي, 

مكاتب االإ�شغاء واالإر�شاد وخمتلف االأطراف املتدخلة �شواء من قريب اأو من بعيد �شمانا 

للو�شول اإىل النتيجة املرجوة وهي االإدماج االأمثل للمعوقني على كافة امل�شتويات.
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مكونات اخلطة الوطنية لالإدماج املدر�صي خالل املرحلة القادمة:

املدر�شي  االإدماج  منظومة  �شمن  متدرج  مرحلي  مت�س  التون�شية  الدولة  اعتمدت 

لتحقيق جملة من  ال�شنة احلالية  القادمة وبداية من  املرحلة  ت�شعى خالل  للمعوقني وهي 

االأهداف لتجاوز خمتلف العوائق وال�شلبيات التي ظهرت خالل الفرتة ال�شابقة من عمر 

هذه التجربة الرائدة. ومن اأهم االأهداف : 

-  توفري جودة الرتبية والتعليم لالأطفال املعوقني داخل املوؤ�ش�شات العادية مبا يتالءم مع 

خ�شو�شيات اإعاقتهم.

-  تاأمني الرتبية املبكرة وما قبل املدر�شية لالأطفال املعوقني وتاأهيلهم التاأهيل اجليد �شمانا 

الأوفر حظوظ النجاح لعملية االإدماج. 

-  ا�شتقطاب اأكرث ما ميكن من االأطفال املعوقني امل�شتهدفني بالربنامج ومتكينهم من موا�شلة 

تعليمهم اأق�شى ما ميكن داخل موؤ�ش�شات التعليم مبختلف مراحله.

-  الربط بني منظومتي التعليم والتكوين.

-  تطوير العقليات واملواقف واالجتاهات مبا ي�شاهم يف انخراط جميع االأطراف يف حتقيق 

اأهداف الربنامج املذكور. 

ومن �شمن مكونات اخلطة الوطنية لالإدماج املدر�شي جند ما يلي : 

اأ – برنامج التكوين:

التكوين االأ�صا�صي : ( .

- االإ�رشاع باإدراج وحدات تكوينية مبوؤ�ش�شات التعليم العايل والتكوين 
الف�شل  تفعيل   ( املعوقني  االأ�شخا�س  واإدماج  باالإعاقة  تتعلق  املهني 

الرابع من القانون التوجيهي للنهو�س باالأ�شخا�س املعوقني وحمايتهم 

تتعّلق  حماور  اإدراج  على  الدولة  تعمل  مايلي:”  على  ين�ّس  الذي 

اإدماجهم  ومتطلبات  املعوقني  االأ�صخا�ض  وخ�صو�صيات  باالإعاقة 

واالإخت�صا�صات  ال�صعب  يف  والتكوين  التعليم  برامج  �صمن 

اجلامعية واملهنية.” (.
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ال�شحة  هياكل  بني  بالتن�شيق  االأ�شا�شي  للتكوين  احلاجيات  - حتديد 
العمومية ووزارة التعليم العايل.

- اإدراج عنا�رش االإعاقة والوقاية منها يف املناهج الدرا�شية الطبية و�شبه 
الطبية.

وتاأهيلية يف جمال  �شعب جديدة عالجية  اإحداث  اإمكانية  - النظر يف 
االإعاقة .

التكوين التكميلي : . )

باإحدى  املدر�شي  واالإدماج  االإعاقة  حول  تكوينية  وحدات  - اإدراج 
املراكز اخلا�شة بتكوين املكونني.

- اإدراج وحدة تكوينية حول االإعاقة واإدماج االأ�شخا�س املعوقني �شمن 
من  لالإنتداب  املرت�شحني  ت�شتهدف  التي  التكميلي  التكوين  برامج 

اأ�شحاب ال�شهائد العليا.وقد مت للغر�س اإحداث مادة االإعاقة وتعليم 

للطلبة  التدري�س يف بع�س اجلامعات  لل�شم �شمن مواد  االإ�شارة  لغة 

الّراغبني يف ذلك. 

التكوين امل�صتمّر :. 3

اأو تنظيم حلقات جديدة يف جمال الربنامج الوطني  التكوين  موا�شلة حلقات 

لفائدة املكونني واملعلمني واالأ�شاتذة ومديري  لالإدماج املدر�شي لالأطفال املعوقني 

املهني  التكوين  ومراكز  املهن  ومدار�س  االإعدادية  واملدار�س  االإبتدائية  املدار�س 

مع  املطلوبة  احلرفية  حتقيق  بغية  وذلك  ة  املخت�شّ الرتبية  ومراكز  االأطفال  وريا�س 

الرتكيز على االأبعاد التطبيقية. 

ب- امل�صروع الرتبوي البيداغوجي االإفرادي:

االإفرادي  البيداغوجي  الرتبوي  امل�رشوع  تطبيق  تعميم  على  - العمل 
ب�شفة تدريجية بكافة املدار�س الداجمة وباإعتبار االأق�شام التح�شريية.

الرتبوي  امل�رشوع  وتطبيق  بناء  امل�شّجلة يف جمال  املبادرات  - ت�شجيع 



537

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

البيداغوجي االإفرادي.

- اإيجاد اآليات التن�شيق الف�شلى بني اأع�شاء الفريق املتعدد االإخت�شا�شات 
لتي�شري بناء هذا امل�رشوع ومتابعة اإجنازه.

لكل  املدر�شية  ال�شحة  امل�رشوع من طرف  اإجناز ومتابعة  - االإ�شهام يف 
للتاأهيل  اجلهوية  الوحدة  طرف  ومن  املدجمني  املعوقني  التالميذ 

للتالميذ املعوقني املوؤهلني بها. 

ج- خدمات الّدعم واملرافقة من قبل الوزارات املتدّخلة:

االأدوار  اإطارتوزيع  يف  واالإجتماعية  الطبية  و�شبه  الطبية  املرافقة  بتاأمني  وذلك 

املوكولة ملختلف الوزارات املتدخلة. وذلك على �شوء خارطة جهوية للموؤ�ّش�شات 

الرتبوية الّداجمة وهياكل وموؤ�ّش�شات الدعم على عدة م�شتويات منها:

املبّكر  التعّهد  يف  امل�شاهمة  خالل  من   : • الطبي	 و�شبه  الطبي  امل�شتوى  على 

والتاأهيل وذلك مبوا�شلة تاأهيل االأطفال املعوقني واإعدادهم لالإدماج املدر�شي 

من  امل�شداة  اخلدمات  مع  بالتوازي  للتاأهيل  اجلهوية  الوحدات  طرف  من 

بتدعيمها  التاأهيلية  اخلدمات  ال�شلة, وحت�شني جودة  ذات  اجلمعيات  طرف 

امل�شاهمة  اإىل  الاّلزمة.اإ�شافة  املخت�شة  واالإطارات  ال�رشورية  بالتجهيزات 

وتبادل  والتاأهيلية  املخت�شة  للعيادات  املدر�شية  االإحاالت  تنظيم  يف حت�شني 

التي  والتاأهيلية  االأخرى  وال�شحية  املدر�شية  ال�شحة  فرق  بني  املعلومات 

تبا�رش التالميذ املعوقني. واأخريا امل�شاهمة يف اأعمال خلية العمل االإجتماعي 

املدر�شي املرجوة اأو التي يتم بعثها بكل مدر�شة داجمة بالتن�شيق مع اأطراف 

ال�رشاكة.

خمت�شني  معلمني  بتوفري  وذلك   : • والرتبوي	 البيداغوجي  امل�شتوى  على 

فيها  اليتوفر  التي  باملدار�س  ال�شّم  االأطفال  لفائدة  الدعم  خدمات  وتقدمي 

االأطراف  بني  التن�شيق  االأخرى.ومزيد  االأطراف  مع  بالتعاون  خمت�شني 

املتدخلة يف جماالت املرافقة والدعم مع وجوب ت�رشيك االأولياء يف اإجناز 

على  الت�شجيع  املعوقني.واأخريا  االأطفال  من  املتعلمني  الإرهاق  جتّنبا  ذلك 
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اإنتاج املعينات البيداغوجية يف جمال الدعم البيداغوجي لفائدة كل �شنف 

من اأ�شناف املعوقني كال�شماعات ومكربات ال�شوت واآالت الن�شخ بالن�شبة 

لل�شّم و�شعاف ال�ّشمع.

: االإنطالق يف اإعداد م�رشوع القانون التوجيهي  • على م�شتوى التكوين املهني	

اجلديد املنّظم لقطاع التكوين املهني الذي �شيفتح اآفاقا واعدة اأمام االأطفال 

وال�شبان املعوقني للتكوين املقّي�س واملنّظم وخا�شة مبا �شيتيحه من معابر بني 

النظامني  بني  واالإنتقال  االإرتقاء  يف  ومرونة  التقني  والتعليم  العام  التعليم 

واإجراءات اإ�شتثنائية يف تاأهيل ال�شهادات ومناظرتها.

اخلدمة  موؤ�ّش�شة  تخ�ّس  التي  )وهي   • االجتماعية:	 اخلدمات  م�شتوى  على 

االإجتماعية مبا�رشة(.

التعوي�شية  واالآالت  االأجهزة  اإ�شناد  يف  االأولوية  اإعطاء  - موا�شلة 
وامل�شاعدات الفنية لفائدة االأطفال املعوقني املدجمني باملدار�س العادية 

والداجمة ومبراكز الرتبية املخت�شة والّتاأهيل.

-  تقدمي الدعم الفني واالإحاطة االجتماعية باالأطفال املعوقني املدجمني 
وباأ�رشهم يف اإطار برامج النهو�س االجتماعي.

تن�شط داخل  التي  املدر�شي  العمل االجتماعي  تفعيل دور خاليا  - مزيد 
املدار�س الداجمة مبا يدعم م�شاهمتها يف تقدمي خدمات الدعم واملرافقة 

لالأطفال املعوقني املدجمني بها.

- العمل على تعميم خاليا العمل االجتماعي املدر�شي على كل املدار�س 
الوحدات  طريق  عن  االجتماعية  املرافقة  خدمات  دعم  اأو  الداجمة 

املتنقلة.

- االإ�شهام الفاعل يف بناء وتطبيق امل�رشوع الرتبوي البيداغوجي االإفرادي 
ومزيد حّث االأولياء على االنخراط الفعلي يف كل مراحل االجناز.

اجلهوي  امل�شتوى  على  املتدخلة  االأطراف  كافة  مع  التن�شيق  - مزيد 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املعوقني  لالأ�شخا�س  اجلهوية  اللجنة  راأي  اإىل  واالحتكام  واملحلي 

بو�شفها ممثلة لكافة املتدخلني.

- اإدراج مو�شوع االإدماج املدر�شي لالأطفال املعوقني يف كل االجتماعات 
الدورية التي تنظمها االإدارات اجلهوية لل�شوؤون االجتماعية والت�شامن 

بالنظر  لها  الراجعة  االجتماعي  النهو�س  واأق�شام  باخلارج  والتون�شيني 

مبختلف اأعوان اخلدمة االجتماعية امليدانيني وروؤ�شاء الوحدات اجلهوية 

واملحلية ومتابعة ظروف �شريه.

باملعوقني  النهو�س  مبعهد  العامل  االخت�شا�س  املتعدد  الفريق  - و�شع 
على ذمة اللجان اجلهوية لالأ�شخا�س املعوقني وكل املتدخلني امليدانيني 

لال�شتعانة بخرباته وجتاربه يف تقدمي خدمات املرافقة بجميع اأ�شنافها.

على  مل�شاعدتها  املعوقني  االأ�شخا�س  رعاية  جمعيات  مع  - التن�شيق 
اال�شهام الفعلي يف تقدمي خدمات الدعم واملرافقة �شبه الطبية والنف�شية 

اآليات الت�شغيل املتوفرة لتعزيز  واالجتماعية وذلك من خالل توظيف 

ر�شيدها الب�رشي من خمت�شني يف العالج الطبيعي والتنطيق واالإحاطة 

النف�شية واالجتماعية.

والوثائق  املطبوعات  بكل  املعوقني  لالأ�شخا�س  اجلهوية  اللجان  - مّد 
املعتمدة يف جمال التقييم والقي�س والتوجيه.

وكل  االجتماعيني  االأعوان  وتكوين  ر�شكلة  على  العمل  - موا�شلة 
املخت�شني التابعني مل�شالح وهياكل الوزارة بتنظيم حلقات ترب�س واأيام 

درا�شية لفائدتهم يف جمال االإدماج املدر�شي لالأطفال املعوقني .  

د - خدمات الدعم واملرافقة من قبل اجلمعيات ذات العالقة :

- تاأمني خدمات الرتبية املبكرة.
باملدار�س  داجمة  اأق�شام  تتوفر  ال  عندما  حت�شريية  اأق�شام  - اإحداث 

املجاورة.

اإحاطة  طبيعي,  عالج  النطق,  تقومي   ( تاأهيلية  خدمات  - تقدمي 
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نف�شية...(.

- تقدمي خدمات الدعم يف جمال املرافقة الرتبوية والبيداغوجية.
- تقدمي خدمات طبية.

- توفري خدمات احل�شانة املدر�شية.
- توفري املطعم والنقل املدر�شي.

- حت�شي�س االأولياء وتوعيتهم ب�رشورة االنخراط الكامل يف الربنامج.
- العمل على ا�شتقطاب الكفاءات من املتقاعدين لتقدمي خدمات الدعم 

واملرافقة يف اإطار العمل التطوعي.

ال�شبكي بني اجلمعيات ق�شد توظيف االإمكانات املتاحة  - تطوير العمل 
وحتقيق التكامل بينها.

االإدماج املهني واالإقت�صادي لفائدة االأ�صخا�ض املعاقني:

يقوم هذا االإدماج على جمموعة من املبادئ االأ�شا�شية التي يجب اإحرتامها والعمل بها 

عند توظيف ال�شخ�س املعوق ومن اأهم هذه املبادئ:

املرتبة  التدريب  خلطة  املنطقية  النتيجة  هو  الت�شغيل  يكون  اأن  - ينبغي 
اأن  يجب  ال�شمع  و�شعاف  ال�شّم  املعوقني  يخ�س  فيما  للمعوق. 

تكوينهم  مّت  الذي  االخت�شا�س  مع  متطابقا  لهم  امل�شند  ال�شغل  يكون 

فيه ومتما�شيا مع موؤهالت كل �شخ�س ومهاراته. فال ميكن مثال و�شع 

االلكرتونية  االآالت  �شيانة  ميدان  يف  تكّون  ال�شمع  �شعيف  �شخ�س 

اآالت العمل من   يف م�شنع لهذه االآالت , الأّن ال�شجيج املنبعث من 

�شاأنه اأن يت�شبب يف تعميق اإعاقته اأو حتى اإ�شابته بال�شمم التاّم, اإ�شافة 

�شاأنه  من  ما  من كل  بحمايته  تق�شي  ال�شحية  ال�شالمة  اأّن ظروف  اإىل 

مثال  ميكن  ذلك  ولتفادي  للخطر.  واحل�شية  البدنية  �شالمته  يعر�س  اأن 

م�شاعدته على بعث م�رشوع حل�شابه اخلا�س يف اإطار خمتلف الربامج 

املمولة لبعث امل�شاريع.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ت�شغيل  مبلف  املكلف  االجتماعية  اخلدمة  اأخ�شائي  يتجنب  اأن  - ينبغي 
االأ�شخا�س املعوقني التفكري يف تخ�شي�س وظائف حمددة ملجموعات 

حمددة من املعوقني.

- ينبغي اأن تتوفر يف العامل املعوق املتطلبات البدنية والعقلية للوظيفة, 
مع اأية تعديالت اأو تكييفات �رشورية اأو عملية قد تدخل عليها.

- ينبغي تاليف متييز املعوقني يف عملهم ما اأمكن ذلك.
طابع  ذات  الطبية  املعلومات  تكون  اأن  عادة  الطبية  املمار�شة  - تتطلب 

�رّشي.

ال�شخ�س  مبوافقة  االأف�شل  ومن  �رشيحة,  بعبارات  العمل  �شاحب  اإبالغ  وينبغي 

املعوق, عن اأوجه الق�شور التي تفر�شها اإعاقته واملخاطر التي ينبغي تالفيها .

ولقد متيزت تون�س باعتماد عّدة اآليات وطنية لت�شغيل املعوقني تتوىل اأق�شام النهو�س 

االجتماعي على امل�شتوى امليداين االإ�رشاف عليها وتنفيذها ومتابعتها ومن هذه الربامج:

القادرين على  املعوزين  للمعوقني  الوطني خللق موارد رزق  - الربنامج 
العمل.

- الربنامج الوطني لت�شغيل املعوقني باملوؤ�ش�شات االقت�شادية.
اجلمعيات  طرف  من  واملتو�شطة  ال�شغرية  القرو�س  اإ�شناد  - برنامج 

التنموية.

ال�شندوق  �شمن  )االآلية٢5-   بالتكوين  الت�شغيل  قابلية  تعزيز  برنامج 

الوطني للت�شغيل ٢1-٢1(.

بالنهو�س  املتعّلق  التوجيهي  القانون  تعّر�س  الربامج  هذه  خمتلف  اإىل  واإ�شافة 

باالأ�شخا�س املعوقني وحمايتهم اإىل هذا املو�شوع, حيث اأّكد عل اإيالء مو�شوع ت�شغيل 

بالوظيفة  االإنتدابات  ن�شبة %1 من  الاّلزمة وذلك من خالل تخ�شي�س  االأهمية  املعوقني 

العمومية لفائدة هذه الفئة, باالإ�شافة اإىل 1 % على االأقّل باملوؤ�ّش�شات العمومية واخلا�شة. 

وقد متّيز اأي�شا باإدخال مرونة كبرية ملزيد االإقبال على ت�شغيل االأ�شخا�س املعوقني مبن�شاآت 

ب�شيغة  كالت�شغيل  املبا�رش  للت�شغيل  بدائل  واعتماد  واخلا�س  العام  القطاع  وموؤ�ّش�شات 
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املقاولة الثانوية اأو اإقتناء منتوج مراكز االإنتاج التابعة جلمعيات املعوقني اأو منتوج املعوقني 

لتمويل  توّظف  املالية  امل�شاهمات  طريقة  اإقرار  جانب  اإىل  اخلا�س,  حل�شابهم  املنت�شبني 

م�شاريع االإندماج االإقت�شادي لت�شغيل هذه الفئة.

  ونظرا ل�شيق املجال �شنحاول على االأقل وكمثال تو�شيح طريقة العمل والتنفيذ �شمن 

االآلية ٢5  املذكورة اأنفا كما يلي:

ملواجهة اأزمة البطالة امل�شتفحلة يف خمتلف دول العامل مبا فيها تون�س اأقدمت الدولة 

للت�شغيل  الوطني  ال�شندوق  ت�شمية  عليه  اأطلقت  الت�شغيل  لدعم  �شندوق  اإحداث  على 

٢1-٢1 وقد اأحدث مبقت�شى الف�شل 13 من القانون عدد101 ل�شنة 1٩٩٩ املوؤّرخ يف 31 

دي�شمرب 1٩٩٩ واملتعلق بقانون املالية ل�شنة ٢000 يف �شكل ح�شاب خا�س يف اخلزينة العامة 

للدولة. وهو ميثل اآلية جديدة باعتمادات اإ�شافية هامة هدفها االأ�شا�شي تاأهيل وتكوين طالبي 

ال�شغل وم�شاعدتهم على االندماج يف العمل املوؤّجر اأو االنت�شاب للح�شاب اخلا�س.

وتاأتي االآلية ٢5 لل�شندوق �شمن اأهدافه وهي اآلية انفردت بتكوين وت�شغيل االأ�شخا�س 

التي تعّذر عليها متابعة تكوين  الفئة  قابلية ت�شغيل هذه  اإىل تعزيز  املعوقني والتي ترمي 

مب�شالك التكوين العادية نظرا خل�شو�شية اإعاقتهم وذلك بتكوينهم بور�شات داخل مراكز 

الرتبية املخت�شة التابعة للجمعيات العاملة يف جمال االإعاقة.

كيفية بلورة امل�صروع:

لفائدة  تكوين  م�شاريع  ملفات  باإعد�د  االإعاقة  جمال  يف  العاملة  اجلمعيات  تقوم       

)االآلية٢5(  بالتكوين  املعوقني  االأ�شخا�س  ت�شغيل  قابلية  تعزيز  برنامج  �شمن  منظوريها 

وتقدميها اإىل االإدارات اجلهوية لل�شوؤون االجتماعية املخت�شة ترابيا لدرا�شتها ومعاينة مكان 

التكوين والتجهيزات و�ملو�د املتوفرة وقائمات ا�شمية يف املرت�ّشحني للّتكوين وخا�شيات 

املّكون ومّدة التكوين.

وتدر�س هذه امللفات يف جلنة جهوية مبقر الوالية واإثر ذلك تعر�س على م�شادقة وايل 

اجلهة التي يحيلها بدوره بعد املوافقة اإىل وزارة ال�شوؤون االجتماعية والت�شامن والتون�شيني 

باخلارج    ) االإدارة العامة للنهو�س االجتماعي( حيث يقع التثبت يف امل�شاريع ويف مكّوناتها 
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مبا يتنا�شب مع املقايي�س وال�رشوط املعتمدة يف الغر�س ) عدد املتكّونني, اأ�شماوؤهم ومدى 

ل عليها, الّتكاليف اجلملية  انتفاعهم بدورات تكوينية �شابقة, ا�شم املكّون, ال�ّشهادة املتح�شّ

الإجناز امل�رشوع,مّدة التكوين, عالقة االخت�شا�س بخ�شو�شيات اإعاقة امل�شتفيدين...(.

معطيات  اأو  تو�شيحات  طلب  اإىل  االجتماعي  للنهو�س  العامة  االإدارة  تلتجئ  وقد 

ل بحيثيات امل�شاريع املعرو�شة للدر�س ملزيد الّتحري. اإ�شافية تت�شّ

ويتّم توجيه امل�شاريع امل�شتوفاة لكل الوثائق واملدعمات اإىل وزارة الت�شغيل واالإدماج 

املهني لل�شباب ) ال�شندوق الوطني للت�شغيل ٢1-٢1( للم�شادقة عليها نهائّيا وطلب فتح 

االإعتمادات اخلا�شة بها.

واإثر املوافقة النهائية ي�رشع يف تنفيذ الربنامج, حيث متتّد فرتة التكوين من 11 �شهر 

االجتماعي  للنهو�س  العامة  االإدارة  وت�شهر   . االإعاقة  طبيعة  ح�شب  وذلك  �شهر   18 اإىل 

باخلارج  والتون�شيني  والت�شامن  االجتماعية  لل�شوؤون  اجلهوية  االإدارات  مع  بالتن�شيق 

وال�شندوق الوطني للت�شغيل ٢1-٢1 على متابعة اإجناز امل�شاريع امل�شادق عليها من كافة 

اجلوانب مبا فيها املتابعة والتقييم امليدانيني من طرف اأعوان اخلدمة االجتماعية العاملون 

باأق�شام النهو�س االجتماعي . 

خمتلف  اإىل  بزيارات  ال�شندوق  من  مفّو�س  فريق  يقوم  اإدارية  �شنة  كل  اأواخر  ويف 

واليات اجلمهورية بهدف متابعة مدى تقدم اجناز امل�شاريع التي وقعت برجمتها. وي�شم 

هذا الفريق ممثلني عن عديد الوزارات التي لها عالقة بهذا الربنامج.

وقد بينت االإح�شائيات يف هذا االإطار اأّن عدد املنتفعني بهذا الربنامج منذ انطالقه �شنة 

٢00٢ اإىل غاية �شهر اأوت من �شنة ٢007 بلغ قرابة 7175 �شخ�شا معوقا من بينهم قرابة 

1٢00 معوقا �شمعيا مّت توزيعهم على عّدة موؤ�ش�شات عمومية وخا�شة وكذلك املدجمني 

االخت�شا�شات  توّزعت  وقد  اخلا�س.  للح�شاب  واالنت�شاب  امل�شتقل  العمل  نظام  �شمن 

�شنع  والتجميل,  احلالقة  والب�شتنة,  الفالحة  مثل  وحرف  مهن  عّدة  على  الت�شغيلية 

والف�شالة,  والتطريز  اخلياطة  الف�شيف�شاء,النجارة,  واالأحذية,  اجللد  �شناعة  املرّطبات, 

�شناعة الذهب وامل�شوغ, الر�شم على البّلور واخل�شب, الن�شيج ...اإلخ. وجتدر االإ�شارة 

اإىل اأّن ذوي االإعاقة ال�شمعية من املنتفعني بتدّخل الربنامج ميّثلون اأعلى ن�شبة يف االإدماج 
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من   4٢% ن�شبتهم  جتاوزت  اإذ  والذهنية.  الع�شوية  االإعاقة  بذوي  مقارنة  اخلا�س  بالقطاع 

جملة املعوقني املدجمني.

 دور اأخ�ّصائي اخلدمة االإجتماعية يف عملية ت�صغيل املعوقني وتوظيفهم:

على  الربامج  هذه  تنفيذ  �شمان  يف  حموري  االجتماعية  اخلدمة  دور  اأّن  هنا  ونالحظ 

امل�شتوى االأمثل �شمانا لنجاعة التدخل. فاالأخ�شائي االجتماعي هو امل�رشف امليداين على 

عملية الت�شغيل. فهو الذي يختار االأ�شخا�س املر�شحني للعمل �شواء بالقطاع العمومي اأو 

اخلا�س اأو اأي�شا للح�شاب اخلا�س. وهو الذي يقرتح نوع امل�رشوع ويقرر مدى مالئمته 

لقدرات ال�شخ�س املعوق وموؤهالته. كما اأنه يقوم بتقدمي خدمات التوجيه واالإر�شاد اإىل 

واالإدارات  الهياكل  خمتلف  مع  التن�شيق  خالل  من  العمل  �شاحب  اإىل  اأو  نف�شه  املعوق 

مثل تفقدية ال�شغل وامل�شاحلة ومديري مراكز التكوين املهني ومكاتب الت�شغيل. وميكن اأن 

نورد هنا باإيجاز االإجراءات التي يتخذها االأخ�شائي االجتماعي لدى اإ�شهامه يف عمليات 

الت�شغيل لدى هذه الفئة كما يلي:

ويد �شاحب العمل , لدى تقدمي �شخ�س معوق لوظيفة بتقييم  ينبغي تز- 

�رشيح لهذا ال�شخ�س. الينبغي اإخفاء اأوجه الق�شور البدين اأو العقلي 

للمعوق اأو املعوقة عمدا, واإال فاإّن �شاحب العمل �شيفقد �رشيعا الثقة يف 

ائي االإجتماعي اأو اجلهاز االإداري الذي ينتمي اإليه. م�شداقية االأخ�شّ

وينبغي  للوظيفة  �شحيح  بتقييم  املعوق  ال�شخ�س  يزود  اأن  - ينبغي 
احل�شول على موافقته اأّوال قبل التقّدم للح�شول عليها.

ائي اخلدمة االإجتماعية اأوال عن اأية وظائف �شاغرة  - ينبغي اأن يبحث اأخ�شّ
ال�رشكات  تلك  اإّت�شاالت مع  اأن يجري  اأو  للمعوقني  حمّددة خ�شي�شا 

اإلتزاماتهم  يوفوا  الذين مل  العمل  باأ�شحاب  اخلا�س  �شجله  الواردة يف 

مبوجب نظام ت�رشيعي ) اأي نظام احل�شة اأو نظام الت�شغيل االإلزامي(.

اإمكانية-   ق�شد  الت�شغيل  يف  ة  املخت�شّ املكاتب  مع  التن�شيق  عليه  ينبغي 

بها,  القيام  املعوقني  وباإمكان  باالأ�شوياء  خا�شة  وظائف  على  العثور 
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الإمكانية  اإ�شتعدادهم  مدى  وتبنّي  العمل  باأ�شحاب  االإّت�شال  وعليه 

باأهمية  االإمكان  قدر  الإقناعهم  وال�شعي  معوقني  اأ�شخا�شا  اإ�شتخدام 

التي  والعوائد  االإمتيازات  حجم  و  الفئة  هذه  من  اأ�شخا�شا  اإنتداب 

�شتغنمها موؤ�ّش�شاتهم يف �شورة موافقتهم.

يف �شورة اإبالغ اأ�شحاب العمل عن اأية وظائف �شاغرة لديهم �شيحتاج-  

ائي اخلدمة االإجتماعية اإىل اإ�شتخدام عالقاته وبراعته وخربته يف  اأخ�شّ

ف�شح  االأف�شل  من  اأّنه  كما  العمل.  الأ�شحاب  خا�شة  مقرتحات  تقدمي 

ملقابلة  له  الفر�شة  واإتاحة  بنف�شه  الوظيفة  نوع  الختيار  للمعوق  املجال 

اأن  ذلك  �شاأن  من  الأّن  ذلك  على  قادرا  كان  اإذا  مبفرده  العمل  �شاحب 

يعّزز ثقته بنف�شه ويجعله ي�شعر با�شتقالليته مثل اأي �شخ�س اآخر.

اأن  اإىل  منا�شبة  عمل  فر�س  على  للعثور  اجلهود  بذل  ا�شلة  مو-  ينبغي 

يتحّقق التوظيف املر�شي. بالنظر مثال اإىل اأّن ال�شخ�س االأ�شّم و�شعيف 

ال�شمع غري قادر مبفرده عن التوا�شل مع االآخرين وربط عالقات تتيح 

له ق�شاء �شوؤونه املختلفة بي�رش بحكم الق�شور الذي تفر�شه اإعاقته.

والوا�شحة-   الب�شيطة  احلاالت  توظيف  على  اأوال  اجلهد  تركيز  ينبغي 

ن�شبيا, واأن ترتك امل�شاكل االأكرث �شعوبة جانبا اإىل فر�شة الحقة.   

االإدماج يف و�صط العمل : 

العمل  �شاحب  اأّن  بالت�شغيل  املكّلف  االجتماعية  اخلدمة  ائي  اأخ�شّ ي�شمن  اأن  ينبغي 

يتفّهم اأّنه ينبغي اأن يتاح لالأ�شخا�س املعوقني املعينني حديثا اندماجا منا�شبا يف الوظيفة 

من : الذي ينبغي اأن يت�شّ

�رشحا للواجبات التي ينطوي عليها االأمر, واتخاذ ترتيبات لتوفري اأي-  

تدريب �رشوري ) اإذا اأتيح ذلك يف موقع العمل(.

املعوق-   للعامل  ب�شهولة  العمال  من  والزمالء  امل�رشفني  قبول  �شمان 

على  املعوقة  اأو  املعوق  مل�شاعدة  ال�رشورية  امل�شاعدة  كل  واإتاحة 

اال�شتقرار يف العمل يف البيئة اجلديدة .
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ائي اخلدمة االجتماعية �شاحب العمل والعامل املعوق على  وينبغي اأن ي�شجع اأخ�شّ

مرحلة  اأثناء  تظهر  قد  �شعوبات  اأي  تذليل  يف  م�شاعدته  على  احل�شول  اأجل  من  ال�شعي 

اإجراء  اأي  منهما  اأي  يتخذ  اأّن  قبل  بينهما  فيما  ب�شهولة  ت�شويتها  ميكن  ال  والتي  اال�شتقرار 

ارجتايل ومت�رّشع الإنهاء اال�شتخدام.

حالة  يف  العمل  و�شط  يف  لالإندماج  خا�شة  م�شاعدة  اإتاحة  ال�رشوري  من  يكون  وقد 

حالتهم  يف  االأمر  يقت�شي  حيث  ال�ّشمع,  و�شعاف  املعوقني.كال�شّم  االأ�شخا�س  بع�س 

تقدمي �رشح بطرائق اإبالغ التعليمات )اأي عن طريق قراءة حركة ال�شفاه, ولغة االإ�شارات 

وبالكتابة( واإعطاء اإ�شارات يف حاالت اخلطر.

وينبغي اأن ي�شعى االأخ�شائي اخلدمة االجتماعية اإىل احل�شول على امل�شاعدة, حيثما 

اأمكن, من موّظف خمت�س له �شلة بوكاالت ال�شّم عند معاجلته مل�شاكل االندماج يف هاته 

احلالة.

املتابعة ل�صمان اإعادة االندماج:

ينبغي اتخاذ تدابري متابعة من اأجل:

اأو اللجوء اإىل خدمات التدريب  التحقق مما اإذا كان التعيني يف وظيفة - 

املهني اأو خدمات التدريب املجدد قد اأثبتت اأنه مر�شى وتقييم �شيا�شة 

وطرائق التوظيف االنتقائي.

املعوقات التي ميكن اأن متنع ا�شتقرار ال�شخ�س املعوق يف عمله  اإزالة - 

بطريقة مر�شية, اإىل اأق�شى مّدة ممكنة.

وت�شمن مثل هذه التدابري اأن:

مل-   به  االجتماعية  اخلدمة  ائي  اأخ�شّ اهتمام  اأّن  يدرك  املعوق  ال�شخ�س 

يتوقف بعد توظيفه.

اإعادة  دون  حتول  اأن  ميكن  ثانوية  م�شائل  اأية  ملعاجلة  له-   متاحة  الفر�شة 

ا�شتقراره املر�شي.

اال�شتقرار املر�شي, ميكن  اإذا كان من املرجح اأال يف�شي التوظيف اإىل - 
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توجيه االهتمام للعثور على وظيفة بديلة.

. جتميع املعلومات وميكن عن طريقها تقييم خدمة التاأهيل املهني- 

وميكن القيام باملتابعة عن طريق اإر�شال ا�شتبيان مكتوب, اأو اإجراء مقابلة 

يف املكتب, واإجراء اّت�شال هاتفي اأو باأي طريقة اأخرى منا�شبة. وينبغي اأن تكون املتابعة 

فعالة وغري متحّيزة, وينبغي التحقق من تقييم العامل و�شاحب العمل للو�شع.

ينبغي اأن تبداأ املتابعة بعد انق�شاء فرتة معقولة من الوقت ت�شمح باال�شتقرار وينبغي اأن 

تتوقف مبجرد اّت�شاح اأن العامل قد ا�شتقّر. ويف هذه املرحلة, ميكن اإبالغ العامل باإمكانية 

ائي اخلدمة االجتماعية, اإذ ظهرت اأي م�شاكل يف امل�شتقبل. ا�شت�شارة اأخ�شّ

وينبغي اأن يدر�س اأخ�شائي اخلدمة االجتماعية نتائج متابعته. وهي �شت�شاعد على تقييم 

تقنياته اخلا�شة بالتوظيف. وال ميكنه توقع النجاح مائة يف املائة الأّن العوامل الب�رشية تّت�شم 

بالن�شبية وعدم االإ�شتقرار. ومع ذلك, ميكن اأن ي�شجعه جناحه واأن ي�شتفيد من اأخطائه.

ملحة عن ال�صرية الذاتية:

�إّن احلديث عن �شريتي الذاتية بكل تفا�شيلها يف مواجهة هذه االإعاقة منذ اإكت�شافها الأّول 

مرة يتطلب جماال اأو�شع من املتاح. ذلك اأيّن مررت خاللها بعديد التجارب وتعّر�شت 

كان  اأغلبها و�إن  جتاوز  من  متكنت  وتوفيقه  اهلل  بف�شل  والتي  وال�شعوبات  العراقيل  لعديد 

اليزال اأمامي الكثري لتحقيقه جريا على �شنة احلياة وعمال بقول ر�شولنا االأعظم:«اطلب 

العلم من املهد اإىل اللحد.« واأنا هنا الاأجري وراء امل�شتحيل اأو الاّلممكن واإمنا فقط اأريد 

اأن اأ�شّخر بقية احلوا�س التي وهبني اإّياها اهلّل لكي اأنحت كياين واأثبت وجودي يف هذه 

اأّمتنا  رجال  يف  كبريان  وثقتي  اإمياين  و�إّن  الزمن.  مبرور  وتعّقد�  �شعوبة  تزداد  التي  احلياة 

اخلريين اأمثالكم لكي يتمّكنوا من م�شاعدتنا واالأخذ باأيدي اإخواننا من حملة اإعاقة ال�شمم 

الأّن  واأحالمهم,  طموحاتهم  وحتقيق  طاقاتهم  تطوير  من  يتمكنوا  ال�ّشمع, حتى  و�شعف 

هذه الفئة من املعوقني قادرة على النجاح وبامتياز اإذا ما توّفر لها الّدعم والتاأطري الاّلزمني.

�شلب  امل�شوؤوليات  من  لكثري  وحتّملهم  املنا�شب  لعديد  اأفرادها  من  العديد  اإحتالل  وما 

الهياكل احلكومية وموؤ�ّش�شات الدولة اأ�شا�شا, اإ�شافة اإىل تغري نظرة املجتمع لهذه الفئة التي 
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اأ�شبحت مو�شع تقدير واحرتام من طرف معظم اأفراده, وما نراه اليوم من تاألق هوؤالء 

يف جميع املجاالت الريا�شية واالإقت�شادية واالإجتماعية والثقافية وحتى ال�شيا�شية اإال دليال 

على ذلك.

واأنا ما كان يل اأن اأحّقق ماو�شلت اإليه و�إن كنت اأعتربه اأمرا عاديا مقارنة مبن هم غريي 

من االأ�شوياء لوال امل�شاعدة املادية واملعنوية التي لقيتها من عائلتي وخ�شو�شا �شقيقي االأكرب 

التون�شية  اجلمعية  رئي�س  الغول  املختار  ال�شيد  راأ�شهم  وعلى  العتيدة  جمعيتنا  رجال  ومن 

مل�شاعدة ال�شّم الذي اإحتلت جمعيتنا يف عهده مكانة متمّيزة والئقة �شمن بقية جمعيات 

املعوقني ممّا خّول لها احل�شول على جائزة �شيادة رئي�س اجلمهورية حلقوق الطفل وعديد 

اجلوائز االأخرى تقديرا للمجهودات املبذولة �شلبها.

ح�صرات ال�ّصادة وال�صّيدات,

لدرا�شتها  عندها  التوّقف  يتوّجب  التي  والعرب  املعاين  من  العديد  جتربتي  يف  �إّن 

ال�شّن  �شغار  ال�ّشمع  و�شعاف  ال�شّم  املعوقني  لبع�س  بالن�شبة  ة  خا�شّ منها,  واالإ�شتفادة 

واملقبلني على اإجتياز جتربة مماثلة للتي عاي�شتها.

الهّز�ت  عديد  �شنة  ع�رشة  الثمانية  قرابة  على  املمتّدة  الدرا�شة  مرحلة  �شهدت  ولقد 

والعراقيل. ولقد كان �شعاري يف احلياة هو الن�شال فقط وال�شرب على ال�شدائد. ذلك اأّن 

اإعاقتي املتمثلة يف النق�س التدريجي وامل�شتمّر لل�ّشمع مّت اإكت�شافها منذ االأّيام االأوىل للوالدة 

وازدادت حّدتها مبرور الزمن لتنعك�س اآثارها بالتايل على �صلوكي وعلى نف�صيتي, ال�شئ 

الذي جعلهما يتمّيزان بعدم االإ�شتقرار وعدم الثبات على ن�شق معنّي, باعتبار اأيّن كنت 

اأغري �شلوكي با�شتمرار تبعا لتغري م�شتوى ودرجة ال�ّشمع.اإذ كان لعديد املواقف املحرجة 

والتي جتعلني مو�شع �شخرية من قبل زمالئي �شواء يف الكّتاب اأين تعلمت درا�شة القراآن 

الكرمي وحفظه اأو يف املدر�شة واملعهد, كانت دافعا يل الختيار طرق معّينة للتغّلب على 

�ملو�د  تتوّزع  معلوم  هو  فكما  الزمالء.  مع  حتى  اأو  الرتبوي  االإطار  مع  التوا�شل  عائق 

الّدرا�شية على مواد اأدبية واأخرى علمية تتطّلب الفهم واملتابعة امل�شتمّرة ل�رشوح املعّلم اأو 

االأ�شتاذ. وللتغّلب على هذا العائق اإكت�شفت عّدة طرق من بينها:
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الرتكيز على �ملو�د االأدبية التي تتطّلب احلفظ وذلك بحفظها-  عن ظهر 

قلب.

املطالعة  خالل  من-   واللغوية  والذهنية  والفكرية  املعرفية  قدراتي  تنمية 

امل�شتمّرة ملختلف الق�ش�س والكتب التي اأراها مفيدة خا�شة واأّن املطالعة 

لة والتي اأحافظ على القيام بها وممار�شتها يوميا. اإحدى هواياتي املف�شّ

كو�شيلة  الّدارجة  التون�شية  باللغة  املحّررة -  واملوؤلفات  اجلرائد  مطالعة 

للحفاظ على امل�شتوى اللغوي فيما يخ�س التوا�شل مع املحيط خا�شة 

واأفراد املجتمع عامة.

ومراجعتها  درا�شتها  على  والعمل  للّدرو�س  املت�شّمنة  الوثائق-   ن�شخ 

وحماولة فهمها باملنزل مبفردي.

الن�رشات االإخبارية  تعوي�س العجز عن فهم الربامج التلفزية وخا�شة - 

مبطالعة اجلرائد اليومية.

احل�شاب  كمادة  العلمية  للمواد  باملنزل-   الفردية  املراجعة  على  املداومة 

مبفردي  الق�شم  باإ�شالحها يف  نقوم  التي  التمارين  باإعادة  وذلك  مثال, 

ل اإىل فّك لغز النتيجة بطريقة مغايرة للتي  عديد املّرات اإىل اأن اأتو�شّ

ي�شادف يف  اأّنه  ذلك  اأحيان كثرية. ودليلي على  االأ�شتاذ يف  اإعتمدها 

اأحيان كثرية اأن يطلب مني بع�س الزمالء �شواء يف املرحلة الثانوية اأو 

اجلامعية اأن اأ�شاعدهم على اإعادة فهم بع�س امل�شائل احل�شابية التي �شبق 

التي  اإ�شتنكارا للطريقة  اأجد منهم  اأين  اإاّل  الق�شم,  لالأ�شتاذ �رشحها يف 

اأو�شحتها لهم ويخربونني باأّن النتيجة هي نف�شها لكن الطريقة تختلف 

عن تلك التي عّودهم بها االأ�شتاذ.

االإ�شتعانة بالكتب التي حتتوي يف نف�س الوقت على التمارين وحلولها-  

كمحاولة لتعوي�س العجز يف فهم االأ�شاتذة. 

  وال اأنكر هنا اأّن العقلية املنت�رشة وقتئذ يف اأو�شاط املجتمع والتي تعترب ال�شخ�س املعوق 

التهمي�س  اأن  ذكره   
ّ

علي يتوّجب  فمّما  نف�شيتي.  يف  كثريا  اأّثرت  قد  وعاجزا  �شلبيا  كائنا 



550

درجة  يف  امل�شتمّر  النقـ�س  اإىل   اجلامعيني, اإ�شافـة  اأ�شاتذتي  بع�س  طرف  من  لقيته  الذي 

ال�ّشمع قد خلق يل �شعوبات متزايدة من ناحية التوا�شل مع االآخريـن 

وقد كان من اأبرز نتائجه فقداين لعديد العالقات مع االأ�شدقاء والزمالء و حتى مـن االأهل 

واالأقارب. مما ترك يف نف�شي اأملا لن ميحوه الزمن, ولكن عزائي يف كل ذلك اأين وجدت 

ولو ب�شفة متاأّخرة ن�شبيا من ي�شتطيع فهمي وم�شاعدتي خ�شو�شا من طرف رجال جمعيتنا 

اإجناز  عند  وذلك  اجلامعية  درا�شتي  �شنوات  اأواخر  مع  اإاّل  باجلمعية  اأنخرط  مل  اإذ  الغّراء, 

مذّكرة ختم الدرو�س اجلامعية والتي متحور مو�شوعها حول “واقع العمل اجلمعياتي يف 

تون�ض بني الت�صريع واملمار�صة: من خالل اجلمعية التون�صية مل�صاعدة ال�صّم”.

   وقد كان لهذه اجلمعية دور يف �شمان م�شتقبلي من خالل م�شاعدتي على اإنتدابي بعد 

تخّرجي للعمل كمت�رّشف خدمة اإجتماعية باالإدارة اجلهوية لل�شوؤون االإجتماعية والت�شامن 

والتون�شيني باخلارج بوالية املن�شتري م�شقط راأ�شي, حيث اأ�شندت يل مهمة االإ�رشاف على 

�شري مكتب العالقات مع املواطن. وهو مكتب مكّلف با�شتقبال املواطنني واالإ�شتماع اإىل 

�شكاويهم وم�شاعدتهم على حّلها, ورغم بع�س ال�شعوبات التي اإعرت�شتني يف بادئ االأمر 

كالتوا�شل عن طريق الهاتف اأو عجزي اأحيانا عن فهم بع�س املواطنني بحكم اإعاقتي, فاإّن 

امل�شاعدة التي لقيتها من طرف روؤ�شائي وكذلك زمالئي يف العمل قد �شاهمت ب�شكل كبري 

يف التخفيف من حّدتها ممّا اأّهلني اإىل ك�شب ثقة اأغلبهم رغم اأّن اأملي يف حتقيق املزيد من 

النجاحات اليزال قائما مادام يف النف�س قلب ينب�س باحلياة.      

     ح�صرات ال�صيوف الكرام,

      �إّن �رشد جميع االأحداث بجميع تفا�شيلها يتطلب وقتا طويال وجماال اأو�شع ال ي�شمح 

به ظرفنا هذا, ولهذا �شاأكتفي مبا �شبق ذكره مع اأملي اأن تكون مداخلتي هذه قد �شاهمت 

املالحظات  بع�س  اإبداء  بي  يجدر  اأّنه  مع  املوؤمتر  حمتوى  اإثراء  يف  ب�شيط  ب�شكل  ولو 

ت�شّجع  جتمعنا  التي  املنا�شبة  واأّن  ة  خا�شّ حتقيقها  على  العمل  باالإمكان  التي  واملقرتحات 

بواقع  النهو�س  اإىل  تهدف  التي  املقرتحات  من  العديد  هناك  الواقع  ويف  ذلك.  على 

العربية  الدول  خمتلف  يف  اأو  تون�س  يف  �شواء  وتاأهيلهم  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  تربية 
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االآن, ومن  حّد  اإىل  منت�رشة  التزال  وعراقيل  �شعوبات  من  �شخ�شيا  عاي�شته  ممّا  وانطالقا 

هذه املقرتحات نذكر:

العام-   الّراأي  لدى  ومهاراتها  وقدراتها  الفئة  بهذه  التعريف  مزيد  اأّوال: 

واخلا�س, وذلك باالإ�شتعانة بو�شائل االإعالم املرئية وامل�شموعة واملكتوبة 

وتوظيفها لتحقيق ذلك.

ثانيا: مالئمة-  الت�رشيعات والقوانني مع اإحتياجات هذه الفئة  لتتما�شى 

وخ�شو�شيات اإعاقتها.

وزارات  من  املتدّخلة  االأطراف  خمتلف  مع  التن�شيق  مزيد  - ثالثا: 
ملختلف  االأمثل  التنفيذ  ق�شد  خا�شة  اأو  عامة  وموؤ�ش�شات  وجمعيات 

الربامج والقوانني و�شمان ح�شن متابعتها.

عرب  االأ�شخا�س  بهوؤالء  االإحاطة  ق�شد-   اجلهد  من  مزيد  بذل  رابعا: 

م�شاعدتهم على جتاوز العراقيل التي تعرت�شهم من خالل املتابعة الدورية 

والّدائمة لهم �شواء عند االإدماج املدر�شي اأو االإقت�شادي واملهني.

املدر�شي لهذه ال�رشيحة وتطويرها  خام�شا: مزيد تفعيل خطة االإدماج - 

جلعلها تتالءم اأكرث مع اإمكانياتهم كانتداب اأ�شاتذة خمت�شني وموؤهلني 

لتدري�س هذه الفئة �شمن برامج االإدماج باملدار�س العادية.

�شاد�شا: البد من العمل على حت�شي�س االإطار الرتبوي املدر�شي واجلامعي-  

بخ�شو�شيات هذه الفئة وتوعيتها ب�رشورة معاملتها معاملة الئقة واإن�شانية 

تليق مبكانتها ومبا و�شل اإليه اأبنائها وما حققوه من جناحات كبرية.

�شابعا: فتح اآفاق جديدة اأمام هذه ال�رشيحة للدرا�شة يف اخت�شا�شات-  

ال�شعوبات  خمتلف  وتذليل  االإدماج  و�شعبة  امل�شتوى  عالية  جديدة 

التي ميكن اأن تعوقهم عن النجاح.

الرتبوية  وامل�شاحبة  الفنية  وامل�شاعدة  البيداغوجي-   الدعم  تقدمي  واأخريا: 

املرّكزة من قبل اجلمعيات للتالميذ املعوقني من منظوريها املر�ّشمني باملدار�س 

االإبتدائية واالإعدادية واملعاهد الثانوية ومبراحل التعليم العايل.     
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ح�صرات ال�صيوف الكرام,

�إّن ما نراه اليوم من مظاهر الوعي بحاجيات هذه الفئة من خالل اإنت�شار الن�رشات االإخبارية 

تطّور  اإىل  اإ�شافة  التلفزية,  القنوات  عديد  يف  االإ�شارة  بلغة  الناطقة  اخلا�شة  والربامج 

اإيجابي  موؤ�رش  لهو  املوؤمترات  وعقد  والبحوث  الدرا�شات  و�إعد�د  وتعّددها  الت�رشيعات 

ة بالنهو�س بهذه الفئة, رغم اأّن الطريق التزال طويلة  على اإمكانية جناح امل�شاعي اخلا�شّ

ال�شعب  الظرف  العربية, رغم  الدول  بقية  يف  اأو  تون�س  يف  �شواء  االإمتياز  درجة  لبلوغ 

باأنف�شنا  للنهو�س  اجلميع  جهود  تكاتف  ي�شتدعي  والذي  الدول  هذه  اأغلب  به  متّر  الذي 

الظرف  هذا  يف  املوؤمتر  هذا  اإنعقاد  وما  املجاالت  جميع  يف  العاملية  املتغري�ت  وم�شايرة 

بالذات اإاّل دليال على مدى وعينا مب�شاكلنا , ف�شكرا لكم على ما تقّدمونه من جمهودات 

“وقل اأعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون” �صدق اهلل العظيم.

وال�ّصــالم عليكــم ورحمــــة اهلل وبركاتـــه.
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قائمة امل�صادر واملراجع قانونية املعتمدة يف اإعداد هذه املداخلة:

“يف اخلدمة االإجتماعية ومنهجية التدّخل االإجتماعي”-املعهد الوطني-   االأ�شتاذ “فتحي اجلّراي”- 

لل�شغل والدرا�شات االإجتماعية بتون�س �شنة ٢004-�شفحات 11, 1٢ و 13.

الّدليل-   املعوق”-  الطفل  مع  االإجتماعي  التدّخل  “خ�شو�شيات  الهذيلي”-  “لطفي  االأ�شتاذ 

ائي اخلدمة االجتماعية تون�س ٢007. الّنظري لتكوين اأخ�شّ

- العمل.”-  جماالت  املمار�شة-  مناهج  االإجتماعية:  “اخلدمة  خاطر”-  م�شطفى  الدكتور”اأحمد 

املكتب اجلامعي احلديث. م�رش االإ�شكندرية. �شفحة 17.

ال�شوؤون-   وزارة  “-ن�رشية  والرتتيبية  الت�رشيعية  الّن�شو�س  املعوقني:  باالأ�شخا�س  “النهو�س 
االإجتماعية والت�شامن والتون�شيني باخلارج ل�شنة ٢007.




