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“التعليم قسم  رئيسة  هي  و  هولنويجر  وفسورجوديث  ال�ب الكاتب:   عن 
العضو منصب  وتشغل   ، ن المعلم�ي لتعليم  زيوريخ  جامعة  ي 

�ن  الجامع” 
الجامع وتعليم للتعليم  الأوروبية  للوكالة  التمثيلي  المجلس  ي 

 السويرسي �ن
ي المجموعة المرجعية للأداء الوظيفي

 ذوى الحتياجات الخاصة. وهي عضو �ن
ن و اء الدولي�ي ي منظمة الصحة العالمية، وهي مجموعة من الخ�ب

عاقة �ن  والإ

ي يقع عل عاتقها المسؤولية الرئيسية لمراجعة وتحديث التصنيف الدولي
 ال�ت

ي اللجنة التوجيهية لفرع
 للأداء الوظيفي والعجز والصحة. وهي أيضاً عضو �ن

ي التصنيف الدولي المذكور.
البحوث �ن

ذن  ل يُسَمح بإعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور إل بإذن مسبَّق  علماً أنَّ الإ
أما الربحية،  غ�ي  التَّعليميِّةأو  للمنظمات  مقابل  دون  يُمَنح  سوف   بذلك 

. تب عليها دفع مبلغ رمزي لقاء إعادة النرسش  الجهات الأخرى فسي�ت

تنسيق: بول فردريكا هانت
تحرير: ستيفن بويل

ن تصميم: كميّل ثوف إت�ن

 للتواصل معنا: قسم التصالت، منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة
)اليونيسف(، لعناية:

تتوجه منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف( بالشكر 
ن  نم�ي كائها من المل�ت اليا إيد لدعمها الكب�ي ولنظرائها و�ش الجزيل لمنظمة أس�ت

اكة الحقوق  عاقة. وتساهم �ش بإعمال حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإ
ي تفعيل ولية منظمة الأمم المتحدة للأمومة 

والتَّعليم والحماية )REAP( �ن
ي الدعوة لمنارصة حماية حقوق جميع الأطفال 

والطفولة )اليونيسف( �ن
وتوف�ي مزيد من الفرص لتحقيق إمكاناتهم كاملًة.

جم: بسم�ي فيداهيتش  الم�ت
المصحح: دام�ي باك�ي 

: داريو بابوفيتش  التصميم الغرافيكي
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م لك ما الذي يمكن لهذا الُكتيِّب أن يقدِّ
ي 

كائنا �ن ي مساعدة الكوادر العاملة لدى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف( و�ش
يتمثل الغرض من هذا الكتيِّب والويبينار المرافق له �ن

الوقوف عل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة )ICF( التابع لمنظمة الصحة العالمية وإدراك مدى توافقه مع رسالة اليونيسف. يُعت�ب 

عاقة  عاقة وفهمها. فهو يجمع معاً النماذج المختلفة للإ التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز  والصحة لغة موحدة عالمية وأساس مفهومي لوصف الإ

ًة للشخص.  ن عاقة كوصف لوضع الشخص وليس م�ي وينظر إل الإ

ي هذه السلسلة: 
رشادات المفّصلة بشأن برامج التعليم الجامع، يرجى الرجوع إل الٌكتّيبات التالية �ن لمزيد من الإ

ي سياقه ضمن رسالة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف(  
وضع التعليم الجامع �ن

عاقة وتصنيف أنواعها )هذا الُكتّيب(   تعريف الإ

يعات والسياسات الناظمة للتعليم الجامع الترسش

جمع البيانات عن إعاقة الأطفال

عاقة ن بالمدارس ومسؤوليات العثور عل الأطفال ذوي الإ عاقة غ�ي الملتحق�ي رسم خرائط الأطفال ذوي الإ

عاقة نظم معلومات إدارة التعليم )SIME( والأطفال ذوي الإ

اكات والدعوة والتصال من أجل التغي�ي الجتماعي الرسش

تمويل التعليم الجامع

امج الجامعة ما قبل المدرسة ال�ب

الوصول إل المدرسة وبيئة التعلم 1

امل للتعلم الوصول إل بيئة التعلم 2– التصميم الشَّ

المعلِّمون والتَّعليم الجامع المرتكز إل الأطفال وبيداغوجيا التَّعليم

اك المجتمع المحلي الآباء والأمهات والأ�ة وإ�ش

التخطيط والرصد والتقييم

سوف تتعرف من خالل هذا الُكتيِّب عىل ما هو آت:

ن عليك أن تتعرف عل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة؟ • لماذا يتع�ي

عاقة. • استخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة لرسم صورة مفهومية للإ

كيف يرتبط التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة بالتعليم الجامع؟. •

كيف يمكن استخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة لدعم مشاركة جميع الأطفال؟ •

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

ح مواد أخرى للقراءة.   تُظّلل الكلمات  سوف تجد، ع�ب صفحات هذا الُكتيِّب، مربعات تلخص النقاط الرئيسية من كل قسم، وتعرض دراسات حالة وتق�ت

ي نهاية الُكتيِّب.
ي مرسد المصطلحات �ن

ي جميع أنحاء النص باللون الغامق وهي مدرجة �ن
الرئيسية �ن

كيفية استخدام هذا الُكتّيب



5

ي المرافق
ويبينار 2 - الكتّيب الف�ن

ي المرافق”  ِّ
ي أي وقت كان، العودة إل بداية هذا الُكتيِّب، فما عليك سوى النقر عل جملة “ويبينار -1 الكتيِّب الف�ن

ا إذا أردت، �ن أمَّ
الموجودة أعل كل صفحة، وعندها سوف تُحاُل إل جدول المحتويات

 للوصول إل الويبينار المرافق، ما عليك سوى قراءة 
لي ضوئياً.               

رمز القارئ الآ
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 الكلمات الأولية والختصارات

إضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه 

عاقة إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

التصنيف الدولي للأمراض

التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة

التصنيف الدولي للتدخلت الصحية

الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف(

منظمة الصحة العالمية

ADHD

CRPD

ICD

ICF

ICHI

UN

UNICEF

WHO
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عاقة؟ ما هي الإ

نسان ي سياق حقوق الإ
عاقة فف الإ

نقاط أساسية 

نشاط/تأمل

وط المسبقة لتطبيق التعليم الجامع.  وينبغي أن تُشّكل  • ي تحول دون المشاركة أحد الرسش
يُعّد فهم العوائق البيئّية ال�ت

عاقة أو تصنيف أنواعها. القيود المفروضة عل المشاركة جزءاً من تعريف الإ

ها.  هنالك حاجة لرسم  • ي ل يستطيع المعلم تغي�ي
ز كافة الأمور ال�ت ي وتُ�ب عاقة التقليديةالنموذج الط�ب تعكس فئات الإ

صورة مفهومية جديدة من أجل دعم التعليم الجامع. 

ويذهب التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجر والصحة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية إل ما هو أبعد من  •
عاقة. ي والجتماعي ويوفر إطاراً أك�ش جدوى لفهم الإ ن الط�ب النموذج�ي

ي تبلغ سبع 
ي مشهور ومعّلم. وآنا، ال�ت

ي عام 1974، و هو ممثل إسبا�ن
ُشّخصت كّل من آنا وسارة وبابلو بمتلزمة داون. بابلو، المولود �ن

ي دار أيتام أوكرانية قبل أن يتم تبنيها من عائلة أمريكية. وهي تواظب عل الذهاب 
سنوات من العمر، قضت السنوات الثلث الأول �ن

إل مدرستها المحلية مع أصدقائها. أما سارة فهي تبلغ من العمر ثلثة أشهر، وقد ُولدت بمتلزمة الكحول الجنينية. فتخلت عنها والدتها 
عتناء بها. ًة ول تريد عائلتها الإ بعد ولدتها مبا�ش

عاقة؟ ي كّل من آنا وسارة وبابلو من نفس الإ
عاقة: هل يعا�ف ي إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي التعريف الوارد فف
انظر فف

ي عام 2006. 
عاقة )CRPD( منذ تبنيها �ن ي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة �ن نسان للأطفال ذوي الإ لقد أُعيد التأكيد عل حقوق الإ

عاقة، وإنفاذ  الإ الأطفال ذوي  الفردية لجميع  الحقوق  الفوري بضمان  ام  ن الل�ت ي 
لتع�ن عاقة  الإ الأشخاص ذوي  إتفاقية حقوق  المصادقة عل  وجاءت 

عاقة، وبالتالي أصحاب الحقوق بموجب  : من هم الأطفال ذوي الإ ن ن إثن�ي ات منهجية. وهذا يطرح سؤال�ي حقوقهم بشكل تدريجي من خلل إجراء تغي�ي

ن بسؤال آخر أك�ش  عاقة؟ يرتبط كل السؤال�ي ات المنهجية عل حياة الأطفال ذوي الإ عاقة، وكيف يُقاس تأث�ي التغي�ي إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة بأنهم “كـل مـن يعـانون من نواحي ضعف طويلة الأجل  عاقة الأشخاص ذوي الإ عاقة؟ تُعرّف إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ جوهرية: ما هي الإ

ي المجتمع عل قدم 
بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة �ن

المساواة مع الآخرين”. )المادة 1( 
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ي وتنمية مواهب الأطفال ذوي  ام التنوع البرسش عاقة، يُعت�ب التعليم الجامع بمثابة أداة لضمان اح�ت ي المادة 24 من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
�ن

ي 
ية المعقولة وتقديم الدعم الكا�ن تيبات التيس�ي ورة أن تسعى الدول لضمان اتخاذ ال�ت عاقةوإبداعاتهم وقدراتهم بصورٍة تامة. كما تنص عل رصن الإ

تفاقية.  تفاقية تقييم الوضع العام ورصد التقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل للإ ن عل جميع الدول الموقعة عل الإ ضمن نظام التعليم العام. ويتع�ي

تفاقية. فالتعليم الجامع هو عبارة عن عملية لزيادة تعلم ومشاركة  لهذا الغرض، يتوجب عل الدول وضع إطار يُع�ن بتعزيز وحماية ومراقبة تنفيذ الإ

ورة إيلء اهتمام خاص للأطفال   ز مصطلح ‘الجامع’ رصن جميع الطلب. وهو يتعلق بإمكانية الوصول وفرصة المشاركة وتحقيق مخرجات مفيدة. ويُ�ب

ي التعليم.  لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, يرجى الرجوع إل الُكتّيب 3 
قصاء والستبعاد أو الذين تُنتهك حقوقهم �ن الذين يكونون عرضة للإ

ي هذه السلسلة.
�ن

عاقة.  ي تحول دون مشاركة الأطفال ذوي الإ
صابة بالضطرابات ونواحي الضعف المختلفة بأنها السبب الرئيسي وراء القيود ال�ت ولطالما كانت تُعت�ب الإ

ي 
ن ُجّل الهتمام” عل الأفراد وإهمال العوامل البيئية باعتبارها عوامل مساهمة �ن ي من خلل “ترك�ي عاقة التقليدية هذا النهج الط�ب وتعكس مصطلحات الإ

ل  ن نسان: هو أنه يخ�ت ي سياق حقوق الإ
عاقة. فهو يركز عل الأسباب الطبية ويغفل عن العوامل الدينامية الجتماعية، وقد يكون الجانب الأك�ش قلقاً �ن الإ

عاقة بشكل مفرط عل الفرد دون  ي التقليدي للإ عاقة. ويركز الفهم الط�ب معاناة الشخص ضمن فئة واحدة، حاجباً التعقيد الذي تنطوي عليه تجربة الإ

ات البيئية. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, يرجى الرجوع إل الُكتّيب  ي مستويات المشاركة، كما أنه غ�ي قادر عل بيان التأث�ي
ات �ن مراعاة التغ�ي

ي هذه السلسلة.
1 �ن

نشاط/تأمل

نسان- الضوء عل أهمية البيئات التمكينية لضمان المشاركة.  ُسّلط النهج القائم عىل حقوق الإ

ي عوامل بيئية تمكينية ومعيقة قد يكون لها تأث�ي عىل حياة كّل من آنا وسارة وبابلو. 
فّكر فف

عاقة هم الأك�ش عرضة للبيئات غ�ي الداعمة، وهو ما يزيد  ي كث�ي من الأحيان يكون الأطفال ذوي الإ
 و�ن

العوامل  ولهذه  بطرٍق مجدية.  والمشاركة  للتعلم  لهم  المتاحة  الفرص  من  ويقّلص  من ضعفهم 
المفرغة، من  الحلقة  عاقة. ولكرس هذه  الإ بالتالي من تجربة  يفاقم  ما  ٌ معيق، وهو  تأث�ي الدينامية 
ة للشخص والبيئة  ن ن الصفات المم�ي عاقة بحيث يمكن رسم خريطة للتفاعلت ب�ي وري فهم الإ ال�ن

المحيطة به.
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عاقة يتجاوز مجرد وصف نواحي الضعف المختلفة. فالتعليم الجامع يتعلق بتهيئة بيئات  ومن الواضح أن هناك حاجة إل إيجاد نهج جديد لفهم الإ

عاقة بأنها أمر يصف مواقف حياتية، وليس أشخاص  ي المجتمع. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن تُفهم الإ
ن الأطفال من المشاركة الكاملة �ن تمكينية وتمك�ي

ي مستوى المشاركة. يعت�ب التصميم الشامل للتعلم إطاراً 
ات �ن ي البيئة والتغ�ي

ات �ن فقط. ويجب أن تراعي هذه الصورة المفهومية الجديدة كّل من التغ�ي

عاقات الحسية أو  هاماً لتطوير بيئات تعلم تتسم بالمرونة وقابلية التكيف.  ولكن لتطبيق المادة 24 بشكٍل كامل، ل يزال هناك حاجة لفهم تأث�ي الإ

الفكرية أو المادية عل التعلم والمشاركة بغية تنفيذ تداب�ي دعم فردية وفعالة.

عاقات معلومات عن  يتعلق التعليم الجامع بإيجاد بيئات تمكينية. لذلك، يجب أن توفر أوصاف الإ
كيفية القيام بهذا الأمر.  

عاقة مشكلة المصطلحات التقليدية لالإ

ة  ن . ولوصف هذه المشكلة، يُستخلص عدد قليل من الصفات المم�ي ن ي منها شخص مع�ي
عاقة بأنها مشكلة يعا�ن عاقة التقليدية تفرّس الإ إن مصطلحات الإ

ة، أو بعبارة أخرى ما يُعرف بعلم المسببات المرضية وباثولوجيا الأمراض والضطرابات.  ن ن عل الأسباب والصفات المم�ي ك�ي ويُجمع ويُصّنف.  وينصب ال�ت

ن الخفيفة إل الحادة. لكن معرفة  اوح ب�ي ي قد ت�ت
ي يرتبط بمجموعة من الأعراض العقلية والجسدية ال�ت

عل سبيل المثال، متلزمة داون هو اضطراب ورا�ش

أن آنا وسارة وبابلو مصابون بمتلزمة داون ل يعطينا أد�ن فكرة عن أوضاع حياتهم، ومعرفة أن ثلثتهم يعانون من إعاقات فكرية ل يساعدنا عل فهم 

ي منه الشخص ونواحي الضعف المرتبطة به ل يعطينا أد�ن فكرة عن 
عاقة. والأهم من ذلك هو أن معرفة الضطراب الذي يعا�ن ي الإ

اتهم المحددة �ن خ�ب

قدراته ومواهبه. 

عاقة. وتُعت�ب العوامل البيئية بمثابة عوامل محددة لتفس�ي نشوء مشكلة ما أو بمثابة عوامل خطر  ي الإ
ي �ن عاقة الفئوية النهج الط�ب وتعكس مفاهيم الإ

ي مصطلحات معينة مثل “إدمان الكحول”، 
ل العوامل الدينامية الجتماعية المعقدة �ن ن قد تؤدي إل تفاقم مشكلة ما، لكنها ليست  المشكلة ذاتها. تُخ�ت

ي سياق 
ي قد فقد مصداقيته باعتباره منحازاً وغ�ي مفيد �ن ي حالة سارة. وعل الرغم من أن النهج الط�ب

لُتعت�ب فقط مسببات للضعف أو الضطرابات كما �ن

ي 
ي ترتكز عليها هذه المصطلحات و�ن

ي الفرضيات ال�ت
عاقة ل تزال سائدة. ومعظم الناس ل يشككون �ن نسان، إلّ أن المقاربات الفئوية لوصف الإ حقوق الإ

ي تمثلها.  
التبسيط المفرط للقضايا المعقدة ال�ت

نسان لكشفها.  إذ تش�ي “صعوبات التعلم”،  ي يسعى النهج القائم عل حقوق الإ
عاقة التقليدية العوامل الدينامية والتعقيدات ال�ت تخفي مصطلحات الإ

ن  ي ح�ي
ي المتأخر �ن

” ضمناً إل التطور المعر�ن ن والمدارس. ويش�ي “التخلف العقلي عل سبيل المثال، إل وجود مشكلة مشاركة تُحدد وفق توقعات المعلم�ي

ي تنفيذ أنشطة محددة، مثل الجلوس عل 
يغفل ذكر القدرات المعرفية للشخص. يصف إضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه )ADHD( القيود القائمة �ن

ي حقيقة أن استخدام مثل هذه المصطلحات ينُسب المشكلة تلقائياً إل الشخص نفسه. كما أن استخدام 
اً �ن كر�ي لساعات. وعموماً ل يتم التفك�ي كث�ي

ي مواقف معينة إنما يقوض من جهود التعليم الجامع.
علمات وسم للأشخاص الذين يعانون من صعوبات تنشأ �ن

ي أن هذه التسميات تغفل عن ذكر الحواجز 
عاقة الفئوية التقليدية لوصف حالة الأطفال �ن تتمثل إحدى الحجج الهامة ضد استخدام مصطلحات الإ

ي ظروف 
أنه من المرجح أن يعيش الأطفال الثلثة �ن ي البيئة. وبالرغم من تشخيص الأطفال الثلثة بنفس الضطراب وهو متلزم داون، إلّ 

القائمة �ن

ي مفاقمة 
ن به لكنها تسهم �ن ي حياتهم, وبعض هذه التحديات بعيدة كل البعد عن الضطراب المصاب�ي

مختلفة جّدا وأن يواجهوا بالتالي تحديات مختلفة �ن

ة من ولدته إنما يُحدث  ة قص�ي ي يعانون منها. وحقيقة أن الشخص مولود لعائلة ترعاه وتهتم فيه أو أنه  التحق بمؤسسات الرعاية بعد ف�ت
عاقة ال�ت الإ

ي تنمية الطفل من مجرد إصابته بمتلزمة داون أم ل. 
فرقاً أك�ب �ن
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. ومن المفهوم أن  ة عل أنها ثابتة وغ�ي قابلة للتغي�ي ن عاقة حقيقة إبرازها للصفات المم�ي ومن الحجج الأخرى ضد استخدام صور مفهومية فئوية للإ

اتهم.  إذ يحتاج المعلمون إل الحصول عل معلومات حول  ن من قدراتهم إذ أنها  ل توفر أي وسيلة للعمل ضمن خ�ب علمات الوسم هذه تُجرّد المعلم�ي

ات التعلم الفعلية للأطفال ومستوى مشاركتهم. سيختلف الأطفال  نقاط القوة والمواهب، ولكن الأهم من ذلك حصولهم عل معلومات حول خ�ب

ن بمتلزمة داون بشكل كب�ي من حيث قدرتهم عل التفاعل مع الآخرين والتعلم والتكيف مع المطالب المحددة للصفوف الدراسية.  الثلثة المصاب�ي

ي التعلم خفّية ويُساء بالتالي 
ي تُحدث فرقاً �ن

ي فهم قدراتهم ومواهبهم وتطلعاتهم. ول تزال الختلفات ال�ت
عاقات الفكرية القائمة ل يساعد �ن ومعرفة الإ

ي كث�ي من الأحيان. 
فهمها �ن

، وتركز  ن ن والتمي�ي التح�ي الجامع. فهي تشجع عل  التعليم  تنفيذ  أمام  اً  كب�ي تُشّكل عائقاً  التقليدية بحد ذاتها  المصطلحات  بأن  وعليه يمكن الستنتاج 

ن بدلً من إثراء أعمالهم وتجعلهم  . وهي تخلق شعوراً بالعجز لدى المعلم�ي ن ه من قبل المعلم�ي ن عل ما يمكن تغي�ي ك�ي عل خصائص ثابتة بدل من ال�ت

ي أدت إل 
ي ذلك العمليات الجتماعية ال�ت

ات البيئية، بما �ن عاقة عن ذكر التأث�ي ن لتعليم هؤلء الأطفال. وتغفل فئات الإ يشعرون بأنهم بحاجة لأخصائي�ي

التعرف عل الأطفال الذين ينتمون إل تلك الفئة. 

ي تؤثر 
يتعلق التعليم الجامع بضمان التعلم والمشاركة. لذلك، يحتاج المعلمونلمعرفة الكيفية ال�ت

ها. بها نواحي الضعف والعجز عل مستوى المشاركة وما يمكن القيام به للحد من تأث�ي

نشاط/تأمل

عاقة.  ة لصورة مفهومية أك�ش ملئمة للإ ن بناًء عل ما قيل ح�ت الآن: حاول كتابة صفات مم�ي

عاقة ي صياغة مفهوم الإ
النهج الجديد فف

ي للقيام بذلك. وقد تم البحث عن مقاربات  لقد أُش�ي قبل عدة عقود إل القضايا المتعلقة بوسم الأطفال عل أنهم “معاقون”، واستخدام النموذج الط�ب

عاقة باستخدام نموذج اجتماعي.  ، تم وضع العديد من وجهات النظر المختلفة لفهم الإ ن عاقة منذ السبعينيات. ومنذ ذلك الح�ي جديدة لتعريف الإ

ي منها 
ي يعا�ن

عاقات” المحددة ال�ت عاقة” كمفهوم تجريدي، بدلً من معالجة مشكلة الوصف الفعلي “للإ لكنها تركز، عموماً، بشكل أك�ب عل ديناميات “الإ

ن والفقر، والتنوع، ومنع الوصول و  ي سياق التمي�ي
عاقة �ن الأفراد. لقد ُحددت الإ
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ي سلسلة متصلة 
عاقة والأداء الوظيفي عل طر�ن عاقة كظاهرة متعددة الأبعاد، مع وجود الإ تُفهم الإ

ي مواقف الحياة. وهي ناجمة عن التفاعلت 
ي الذي يصبح جلياً ع�ب المشاركة �ن للأداء الوظيفي البرسش

ن الفرد والبيئة. المعقدة ب�ي

عاقة هي ظاهرة أك�ش  ن وجهات النظر هذه أن الإ نسان. تب�ي حقوق الإ

عاقة تُفهم بشكل أفضل  تعقيداً مما تش�ي إليه الفئات البسيطة وأن الإ

ة للبيئة والشخص.  ن ن الصفات المم�ي نتيجة التفاعل ب�ي

عاقة  الإ مسألة  عاقة  الإ ذوي  الأشخاص  حقوق  إتفاقية  وتربط 

ن  ب�ي التفاعل  تركز عل  لكنها  باعتبارهم أصحاب حقوق،  بالأشخاص 

ي تحول دون المشاركة 
ي البيئة ال�ت

نواحي الضعف والحواجز القائمة �ن

ي المجتمع. وينبغي أساساً تسليط الضوء عل وضع 
الكاملة والفعالة �ن

عاقة  الشخص وليس عل الشخص ذاته. ول يجب أن يوّجه مفهوم الإ

هذا عملية الرصد والتنفيذ فحسب، بل ايضاً جميع أنشطة اليونيسف 

ي مجموعة التنمية للأمم المتحدة. 
عاقة باعتبارها عضو �ن المتعلقة بالإ

 وتعت�ب منظمة الصحة العالمية من الوكالت الخاصة الأخرى للأمم 

من  سلسلة  ونرسش  بتطوير  أخرى-  أموٍر  ن  ب�ي من  والمكلفة-  المتحدة 

ي 
التصنيفات المتعلقة بالصحة.  ومن مجموعة التصنيفات الدولّية يأ�ت

ي عام 
التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة، المنشور �ن

ت نسخة مشتقة من التصنيف الدولي للأداء الوظيفي  2001. وقد نرُسش

ي 
و�ن  .2007 عام  ي 

�ن والشباب  الأطفال  يخص  فيما  والصحة  والعجز 

ضمن  ن  تصنيف�ي دمج  العالمية  الصحة  منظمة  قّررت   ،2012 عام 

تصنيف واحد بينما يتّم استكمال التحديثات والمراجعات الأخرى.

وأُعلن عن التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة عل أنه 

عاقة من قبل جمعية الصحة العالمية.  التصنيف القيا�ي الجديد للإ

ي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي 
عاقة، وتخطيط التدخلت ورصد التقدم المحرز صوب الوفاء بواجبات الدول �ن ي المستقبل لفهم الإ

وينبغي استخدامه �ن

عاقة.   الإ

الدولي  التصنيف  عاقة  الإ حول  العالمي  التقرير  يستخدم  الشكل1: 

عاقة والعجز كأساس مفهومي للأداء الوظيفي والإ

ية الأساسية، مثل التعلم أو التواصل أو التفاعل أو  ي الأنشطة البرسش
تشتمل مواقف الحياة المختلفةعل مشاركة الناس �ن

ة. وتَِرد  ي مجالت الحياة هذه عل عوامل كث�ي
عاقة �ن ي يمكن أن يشارك بها الأشخاص ذوي الإ

التنقل. وتعتمد الكيفية ال�ت

عاقة )مثل الذين يعيشون بشكل مستقل،  ي المواد المختلفة من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
مجالت الحياة هذه �ن

والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  التصنيف  التعرف عل  فإن  لذلك،  والتوظيف(.  العمل  أو  التعليم  أو  الشخصي  والتنقل 

ي تنفيذ التفاقية ومراقبتها.
والصحة ومعرفة كيفية استخدامه يعت�ب أمراً أساسياً �ن
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يعود تاريخ التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز 

الحاجة  كانت  ن  ح�ي السبعينيات،  ة  ف�ت إل  والصحة 

حياة  عل  آثار  من  الأمراض  كه  ت�ت ما  ظهار  لإ مّلحة 

وقد  ذاتها.  الأمراض  تشخيص  مجرد  وليس  الناس 

الدولي  بالتصنيف  المسمى  التصنيف،  ت مسودة  نرُسش

 1980 عام  ي 
�ن عاقة،  والإ العجز  وحالت  للعاهات 

أك�ش  الأمر  استغرق  الميدانية. وقد  التجارب  لأغراض 

عل  ي 
نها�أ بشكٍل  ُصودق  أن  إل  عاماً  ين  عرسش من 

ي 
النسخة المنقحة من قبل جمعية الصحة العالمية �ن

ي مجموعة التصنيفات 
عام 2001. أما العن� الثالث �ن

ي سبق ذكرها فهو حالياً قيد التطوير، وسوف يركز 
ال�ت

عل التدخلت الصحية )التصنيف الدولي للتدخلت 

.)ICHI ،الصحية

والعجز الوظيفي  لالأداء  الدولي  التصنيف  عىل  التعرف   ثانياً- 
والصحة والعجز  الوظيفي  لالأداء  الدولي   والصحةوالتصنيف 

الخاصبالأطفال والشباب

نقاط أساسية

التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة هو واحد من ثلثة تصنيفات متعلقة بالصحة والرفاهية، يشمل جميع  •
ية ومكونات الرفاه الجتماعي ذات الصلة بالصحة. جوانب الصحة البرسش

ي سياق الميرّسات  •
عاقة �ن إنالتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة يقدم بوصفه إطاراً لغة معينة لوصف الإ

والحواجز البيئة . ويصف التصنيف الدولي أوضاع الناس، وليس الناس أنفسهم.

ن جميع مكونات التصنيف الدولي للأداء  • عاقة هما مصطلحان شاملن لوصف نتيجة التفاعل ب�ي إن الأداء الوظيفي والإ
الوظيفي والعجز والصحة . يضع نموذج التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة تصوراً للفهم الحالي لهذا 
ي جميع القطاعات وجميع الفئات العمرية، 

التفاعل. يمكن استخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة �ن
عاقة. ن الأشخاص ذوي الإ لكن يجب استخدامه بطرق تساعد عل تمك�ي

الفلسفة والمعلومات العامة

إن التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة هو واحد من ثلثة عنارص من أ�ة التصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية. يركز التصنيف 

ي عام 1901 وهو حالياً قيد التنقيح، بغية 
صابات. وقد نرُسش لأول مرة �ن الدولي للأمراض )ICD( عل المشاكل الصحية مثل الأمراض والضطرابات والإ

ي التصنيف الدولي للأمراض هو النهج المهيمن منذ 
ن توافقه مع التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة. كان النهج التشخيصي المّتبع �ن تحس�ي

عاقة.  ن الأنواع المختلفة من الإ ن ب�ي نشاء فئات منفصلة للتمي�ي ، وهو ما أدى إل إيجاد النهج المطلق لإ ن ذلك الح�ي

الشكل 2: مجموعة التصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية

دولي
تصنيف من
الأمراض  

ن عل الضطرابات، المسببات، مظهر،  ك�ي ال�ت
معاي�ي التشخيص وخصائص وظيفية

والعوامل  والعجز  الأداء  عوامل  عل  ن  ك�ي ال�ت
البيئية والشخصية 

ووسائل  والإجراءات  الأهداف  عل  ن  ك�ي ال�ت
التدخلت الصحية 

دولي 
تصنيف من

يعمل
عاقة والصحة   الإ

دولي 
تصنيف الصحة

التدخلت
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ينص دستورمنظمة الصحة العالمية منذ عام 1948 عل تعريف الصحة بأنها “حالة من اكتمال السلمة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا، ل مجرد 
ن العمليات البيولوجية والنفسية والجتماعية. وبنفس الأسلوب، يستند  انعدام المرض أو العجز.”. وهي ناجمة عن التفاعل الديناميكي ب�ي
التصنيف الدولي المذكور جميع  . ويشمل مجتمع  -اجتماعي  التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة إل نموذج بيولوجي-نفسي
ي ذلك عل سبيل المثال التمتع بعلقات هادفة والحصول عل تعليم 

ية والعنارص المتعلقة بالصحة والرفاهية، بما �ن جوانب الصحة البرسش
النوع  أو  الدين  بسبب  مثلً  فقط،  الجتماعية  العوامل  بسبب  قصاء  الإ أو  ن  التمي�ي فيها  يحدث  ي 

ال�ت الظروف  يغطي  ل  الجودة. وهو  عالي 
ي سياق الصحة والرفاهية. 

الجتماعي أو العرق. ومع ذلك، يُطبق هذا التصنيف الدولي عالمياً �ن

عاقة والتدخل،  ي حالت الضطراب والإ
ورة النظر �ن إن حقيقة قيام منظمة الصحة العالمية بتطوير ثلث تصنيفات مختلفة يدعم رصن

كّل عل حدة. 

ي الختالفات من حيث الأداء الوظيفي 
ي نفس الرمز الوارد ضمن التصنيف الدولي لالأمراض.  فّكر فف

ك كل من آنا وسارة وبابلو فف  يش�ت
)مع مراعاة العوامل البيئية أيضاً( والختالفات من حيث الدعم الذي قد يحتاجون إليه للمشاركة بشكٍل كامل.

صابة بمرض ما، بل أصبحت تُفهم بأنها تفاعل  عاقة اليوم بأنها ناجمة عن الإ لم يعد يُنظر إل الإ
بل  يُعت�ب خطياً،  يعد  لم  )إذ  والشخصية  البيئية  والعوامل  للشخص  الصحي  الوضع  ن  ب�ي دينامكي 

نموذجاً تفاعلياً(. 

عاقة فحسب، بل  فالتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة ل يتعلق بالأشخاص ذوي الإ
يُع�ن أيضاً بجميع الناس. 

والأداء  الصحية  المشاكل  ن  ب�ي الديناميات  لفهم  كأساس  الصحة  لمكونات  خريطة  رسم  ي 
�ن الدولي  التصنيف  قوة  تكمن 

ن  عاقة بأنهما ناجمان عن التفاعلت المعقدة ب�ي عاقة والعوامل السياقية. إذ يُفهم كلّ من الأداء الوظيفي والإ الوظيفي والإ

كًة لدراسة  العوامل البيولوجية والنفسية والجتماعية. ويوفر التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة لغًة مش�ت

ديناميات هذه المكونات وعواقبها، ويوفر 

ن حياة الناس الذين يعانون من إعاقات مختلفة.  بالتالي أساساً لفهم سبل تحس�ي
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ينص التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز 

الأداء  لعن�ي  تعريفات  عل  والصحة 

يفرض  أو  يحدد  ل  لكنه  عاقة،  والإ الوظيفي 

ي من ‘إعاقة’. 
من هو ‘الطبيعي’ ومن الذي يعا�ن

عاقة  بالإ المتعلقة  الدولية  البيانات  تُظهر 

وتُعرّف  تُفرّس  عاقة  الإ أن  واضحة  بصورٍة 

وتختلف  مختلفة.  ي سياقات 
�ن مختلفة  بطريقة 

تختلف  كما  تماماً  الهوية  تحديد  معدلت 

أنفسهم  يصفون  الذين  الأشخاص  نسبة 

هذا  يُعزى  وقد  ما.  إعاقة  من  يعانون  بأنهم 

ي التجربة الحياتية أو مستوى 
إل الختلفات �ن

لتحديد  مختلفة  عتبات  استخدام  أو  الوعي 

القيود الوظيفية باعتبارها مشكلة.

عاقة إنما يعتمد عل غرض محدد. عل سبيل  إن تعريف العتبات وبالتالي اتخاذ القرار بشأن الذين ينبغي دمجهم أو إقصائهم من تحديد وجود الإ

المثال، إذا كان الغرض من تحديد الهوية هو تقديم المنافع النقدية أو خدمات الدعم، لن تتوافر الأهلية سوى لعدد قليل منالأشخاص. وقد تراعي 

عاقة بموجب هذه  القيود  المفروضة عل ظروف حياتهم. ومن المؤكد اعتبار سارة من ذوي الإ المعاي�ي المطبقة مدى خطورة ضعفهم أو طبيعة 

، ينبغي أن يكون التعريف واسع النطاق، لأنه عل الرغم من أن بابلو ل يكاد يواجه أي  ن يع المناهض للتمي�ي . ولكن عندما يتعلق الأمر بالترسش المعاي�ي

ي الأماكن العامة، ستعود 
ن ضده بسبب إصابته بمتلزمة داون. ومن خلل تطبيق التصميم العالمي �ن ي أدائه الوظيفي، إل أنه ل يزال يُمارس التمي�ي

قيود �ن

ي ترافقهن عربات الأطفال، 
عاقة فحسب، بل أيضاً الأمهات الل�ت الفائدة عل أي شخص يواجه قيوداً عل قدرته عل الحركة: ليس الأشخاص ذوي الإ

 . ن والأشخاص الذين يحملون معهم أمتعة، وكبار السن من المواطن�ي

عاقة عل الأسئلة  ي للإ ن و 4 سنوات الذين قاموا بفحص إيجا�ب ن سنت�ي اوح أعمارهم ب�ي الشكل3: الأطفال الذين ت�ت

ة 2006-2005، حسب حالة التقزم والبلد ات للف�ت ي الدراسة الستقصائية العنقودية المتعددة المؤ�ش
العرسش �ن

ي الرابعة من عمره. وهو يعمل 
كانبابلو بينيدا يبلغ من العمر سبع سنوات عندما تم تشخيصه بمتلزمة داون، وكان قد تعّلم القراءة �ن

ن الذين يعانون من إعاقة؟  اليوم كممثل مشهور وكمعلم. هل ينبغي “احتسابه” أنه من ب�ي
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ي
نشاط/تأمل فّكر فف

ي يمكن تعريف هويتهم لأجلها )مثل تقديم 
ي سيتم تعريف هويتهم بموجبها؟ وما هي الأغراض ال�ت

آنا وسارة وبابلو. ما هي المعاي�ي ال�ت
الخدمات، الحماية الجتماعية، تأكيد حقوقهم(؟

ي عام 2012. 
عاقة �ن كة بشأن تنمية الطفولة المبكرة والإ ت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ورقة نقاش مش�ت نرسش

وتقدم الورقة التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة والتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص 

نفاذ حقوق الطفل.  ن من أجل استخدامهما فيما تبذلهما من جهود لإ ك لكل الوكالت�ي بالأطفال والشباب كإطار مش�ت

وى وسبب  ُ ي س�ت
عاقة - لكن ماهية القصة ال�ت والتصنيف الدولي هو مثل أي لغة: إذ أنه يوفر المصطلحات للتحدث عن الإ

روايتها يعتمد عل المستخدم نفسه. 

الفلسفة والمعلومات العامة

ي 
ن يغطي الجزء الثا�ن ي ح�ي

عاقة, �ن . يتناول الجزء الأول الأداء الوظيفي والإ ن ن رئيسي�ي ينقسم التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة إل جزئ�ي

الأنشطة  وعن�  الجسم  وبنية  الجسم  وظائف  عن�  وهما  عاقة-  والإ الوظيفي  )1(الأداء   : ن إثن�ي عن�ين  عل  جزء  كل  ويشتمل  السياقية.  العوامل 

عاقة، باعتبارهما عن�ين  والمشاركة; و)2( العوامل السياقّية - وهي العوامل البيئّية والشخصّية. يركز التصنيف بشكٍل رئيسي عل الأداء الوظيفي والإ

ي تُؤثر عل الأداء الوظيفي 
ي الرفاه الجتماعي. تمثل العوامل السياقّية كلّ من العوامل الخارجّية )البيئّية( والداخلّية )الشخصّية( ال�ت

ن بالصحة و �ن متعلق�ي

ي المواقف الحياتية المحددة.  
�ن

عاقة ضمن التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة حول أجهزة الجسم )وظائف الجسم وبُنية الجسم(،  يتمحور عن� الأداء الوظيفي والإ

ي والغدد الصماء ‘/’بُنية الجهاز الهضمي، أو أنظمة الأيض 
” أو “وظائف الجهاز الهضمي، التمثيل الغذا�أ ي مثل “الوظائف العقلية ‘/’بُنية الجهاز العص�ب

ي تُعرف بـ”المجالت”، مثل “التعلم وتطبيق المعرفة ‘أو ‘التصال ‘ أو 
أو الغدد الصماء، كما يتمحور حول مجالت الحياة )الأنشطة والمشاركة( ال�ت

الُبنية  ببساطة  عاقة؛ فهو يقدم  الإ تتطور  أو كيف  عاقة’  ‘الإ ينبغي وصف  يُعرّف كتصنيف كيف  لكنه ل  الأفراد”.  ن  التفاعلت والعلقات ب�ي ‘التنقل’أو’ 

ي يمكن استخدامها لهذا الغرض.
والمجالت المختلفة ال�ت
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ن المكونات المختلفة: ن للفهم الحالي للتفاعل ب�ي ُطّور النموذج التالي لوضع  تصور مع�ي

ي أي مجال ناجم عن التفاعلت المعقدة مع الوضع الصحي )المصّنف ضمن التصنيف الدولي للأمراض(، والمجالت الأخرى 
فالأداء الوظيفي للشخص �ن

ن وصف التجربة الصحية كاملًة، ينبغي أن تُستخدم جميع المكونات، وليس  ي حال يتع�ي
للأداء الوظيفي والعجز، وكذلك العوامل البيئية والشخصية. و�ن

ي 
فقط مجرد وظائف الجسم وهياكل بُنيته. وتعت�ب العوامل الشخصية جزءاً من النموذج، لكن ليست جزءاً من التصنيف بسبب التباين الجتماعي والثقا�ن

الكب�ي المرتبط بها.

ي الفصول. وضمن كل مجال أو فصل هناك فئات تشّكل وحدات التصنيف. وبالتالي فإن استخدام التصنيف 
يتكون كل عن� من مجالت مختلفة تتمثل �ن

كة بل أيضاً كتصنيف ينطوي عل اختيار واستخدام فئات أو رموز فردية. يمكن اختيار أي  الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة ليس فقط كلغة مش�ت

ن لبيان نطاق أو حجم الأداء الوظيفي أو العجز  فئة ذات صلة لوصف الأوضاع الصحية أو الأوضاع المتعلقة بالصحة واستخدامها إل جانب وصف مع�ي

ن عل جانب مفيد من الأداء الوظيفي، وليس فقط لتسليط الضوء عل المشاكل. ويمكن التعب�ي عن نطاق  ك�ي ي تلك الفئة. يمكن أيضاً اختيار الفئات لل�ت
�ن

ي تُضاف إل رمز الفئات الأبجدية العددية.  
اوح من 0 )ل مشكلة( إل 4 )مشكلة كاملة(، وال�ت ي ت�ت

أي مشكلة ضمن فئة محددة ع�ب الرموز الرقمية، وال�ت

الحالة الصحية

المشاركة  وظائف الجسم والهياكل

العوامل الشخصيةعوامل بيئية

الأنشطة 
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ي سياق الصحة:
تعريفات: �ن

ي ذلك الوظائف النفسية(. •
وظائف الجسم هي الوظائف الفسيولوجية لأجهزة الجسم )بما �ن

يحية للجسم مثل الأعضاء والأطراف ومكوناتها. • بُنية الجسم هي الأجزاء الترسش

نحراف الكب�ي أو خسارة أي عضو أو طرف. • ي إحدى وظائف الجسم وبُنية الجسم مثل الإ
الضعف هو مشكلة �ن

ن من قبل الفرد. • ي تنفيذ  مهمة أو عمل مع�ي
يكمن النشاط �ن

ي المواقف الحياتية. •
المشاركة هي عبارة عن المشاركة �ن

ي منها الأفراد خلل تنفيذ الأنشطة.  •
ي قد يعا�ن

قيود النشاط هي  الصعوبات ال�ت

ي المواقف الحياتية.  •
ي قد يواجهها الفرد خلل مشاركته �ن

قيود المشاركة هي المشاكل ال�ت

ي يعيش فيها الناس ويقضون أنشطتهم الحياتية.  •
العوامل البيئية تُشّكل البيئة المادية والجتماعية والسلوكية ال�ت

ي
نشاط/تأمل فّكر فف

العوامل  بالإضافة إل  الجسم وبُنيته والأنشطة والمشاركة،  بينهم، من حيث وظائف  المحتملة  آنا وسارة وبابلو. ما هي الختلفات 
ة لكل شخص.  ن البيئية؟ حاول ذكر ثلث صفات مم�ي

وصف الأداء الوظيفي من خالل التصنيف الدولي لالأداء الوظيفي والعجز والصحة

عاقة. وعل المستوى  يمكن استخدام  التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة بمستويات مختلفة من التفاصيل لوصف الأداء الوظيفي والإ

الأوسع، تقدم مكونات ومفاهيم ومصطلحات التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة إل جانب النموذج اللغة الأساسية للتحدث عن والتأمل 

ك  ي سياق الحواجز أو الميرسات البيئية. وهذا الأمر مفيد لتبادل الملحظات المختلفة، وتطوير فهم مش�ت
عاقة �ن ي طبيعة وديناميكية الأداء الوظيفي والإ

�ن

واسع للمواقف الحياتية للشخص. وقد يكون مفيداً أيضاً لبيان التصورات أو الآراء المختلفة، مثل تلك المتعلقة بأصل وديناميات مشكلة ملحوظة: هل 

ي المدرسة تنشأ بسبب مشكلة كامنة عل مستوى الجسم )مثل الوظائف المعرفية العليا(، أم بسبب نقص
مشاكل التعلم �ن
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والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  التصنيف  ي 
�ن المختلفة  الرموز  أو  الفئات  (؟ وليست هناك حاجة لستخدام  ي

البي�أ )العامل  المعلم  قبل  الدعم من   

والصحة لهذا الغرض. 

ن  م�ي ن المعلومات. ول يتطلب ال�ت م�ي ، تُستخدم الفئات الفردية ل�ت ن ي حال اُستخدم التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة كتصنيف مع�ي
و�ن

ي أيضاً استخدام مصادر كافية من المعلومات 
باستخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة فهماً متعمقاً للتصنيف فحسب، بل يقتصن

ة اللزمة لستخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة كتصنيف محدد خارج نطاق هذا  وأدوات التقييم. ويعت�ب تقديم المعرفة والخ�ب

الُكتّيب. 

ن ذوي خلفّيات مختلفة. عل سبيل  ي الكث�ي من الحالت قد تُستخدم أساليَب مختلفة من قبل مهني�ي
ول يوجد نهجاً عالمياً لقياس الأداء الوظيفي, و�ن

ي `القراءة’ يمكن تحديدها بناًء عل ملحظة المعلم أو 
.  لكن المشاكل �ن ي

ي `وظائف الب�’ إجراءاً تشخيصياً بواسطة أخصا�أ
المثال, تتطّلب المشاكل �ن

ن بناًء عل البيانات المعلنة ذاتياً، عل سبيل المثال، عند  م�ي ي بعض الحالت، قد يكون من الملئم أك�ش إجراء ال�ت
. و�ن ي

اختبار الأداء أو التقييم الذا�ت

ي العلقات الأ�ية أو الحياة المجتمعية. أما للأغراض الأخرى، مثل تحديد أهلية الحصول عل منافع العجز، تعت�ب 
محاولة رسم خرائط المشاركة �ن

ي توثيق المشاكل هي المقاربات الأنسب.  
المقاربات الأك�ش موضوعية �ن

ي كيفية اختيار الرموز ذات الصلة من أك�ش من 
تكمن إحدى تحديات وصف الأداء الوظيفي باستخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة �ن

ي التصنيف. كما يشتمل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب عل رموز إضافية لوصف الأداء 
1,450 رمزاً مدرجاً �ن

ي تعت�ب ملئمة تبعاً لمنظور القائم عل التقييم وتدريبه.  يجب  أن 
الوظيفي بصورٍة أفضل لدى الأطفال الصغار جداً.  وقد تختلف أيضاً المعلومات ال�ت

يكون مصدر البيانات، والنهج المتبع للحصول عل المعلومات، ومستوى التفاصيل الموثقة مناسباً للغرض. إذا كان الغرض هو فهم الصعوبات الحالية 

ي الأنشطة الصفية، فإنه يتم اختيار محتويات أو فئات مختلفة مما لو كان الغرض هو التدريب عل مهارات التصال المحددة. عل 
المتعلقة بالمشاركة �ن

سبيل المثال، تعت�ب المجالت المختلفة للأداء الوظيفي أك�ش ملئمة للحكم عل القدرات المعرفية من وصف المشاركة الجتماعية. ومن مزايا التصنيف 

الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة هو أنه يسمح باختيار المحتوى المتعلق بالمكونات أو المحتوى الذي يركز عل المشاكل بينما يوفر إطاراً موحداً 

يمكن وضع جميع هذه المعلومات ضمنه. 

نشاط/تأمل

أنشأت منظمة الصحة العالمية نسخة رقمية من التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة والتصنيف الدولي للأداء الوظيفي 
والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب.  ومن المفيد التعرف عل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة ووجود خاصية 

بحث لمعرفة، مثلً، ماهية الرموز المتعلقة “بالتعلم” أو “الغذاء”.  
 /http://apps.who.int/classifications/icfbrowser

ي قمت بكتابتها عن آنا وسارة وبابلو.
ة ال�ت ف اذهب إل المتصفح وابحث عن الصفات المم�ي

http://apps.who.int/classifications/icfbrowser
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عاقة كسلسلة متصلة. وبالنسبة لكل فئة، ل يمكن توثيق غياب أو وجود أي  ات الأخرى للتصنيف الدولي هو حقيقة فهم الأداء الوظيفي والإ ن من الم�ي

ن وأولياء الأمور  مشكلة فحسب، بل يُوثّق أيضاً نطاقالمشكلة. ومن الممكن استخدام أوصاف التصنيف الدولي لهذا الغرض. خصوصاً أن آراء المعلم�ي

والأطفال من الممكن أن تختلف عند وصف القيود القائمة عل المشاركة.  ومن خلل الرجوع إل أوصاف الرموز, يظهر مستوى الأداء الوظيفي الذي يدركه 

اتيجية التدخل أو الدعم. ي إعدادات مختلفة.  وهذا أمر مهم لأنه سوف يؤثر عل إختيار اس�ت
الأشخاص المختلفون أو الذي يُلحظ �ن

’ عند  ن يمكن أيضاً استخدام لغة ومحتوى التصنيف الدولي لبيان الفهم الكامن وراء ثوابت معينة مثل ‘نقص الذكاء’ أو ‘المشاكل السلوكية’ أو ‘التمي�ي

ن لوصف حالة طفل واحد. وبدلً من مناقشة من كان تصوره للمشكلة صحيحاً أم خاطئاً، يمكن ترتيب المعرفة  استخدامها من قبل أشخاص مختلف�ي

عن  المشاكل، فضلً  إليه  ترتكز  الذي  الفهم  ي 
�ن والختلف  التشابه  أوجه  الضوء عل  تسليط  بغية  الدولي  التصنيف  الثوابت ضمن  وراء هذه  الكامنة 

المعلومات التكميلية أو المتناقضة. 

تطبيق التصنيف الدولي لالأداء الوظيفي والعجز والصحة

عاقة.وبذلك يمكن استخدامه  التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة هو نظام معلومات يهدف لتنظيم البيانات المتعلقة بالأداء الوظيفي والإ

عاقة.  اكة وهو يسعى إل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإ ي إطار تجسيد روح الرسش
ي أي موقف أو لأي غرض من الأغراض. وقد ُطّور التصنيف الدولي �ن

�ن

عاقة”.   ي تعريف “الإ
ي اختيار اللقب الذي يريدونه كما تدعم إتباع نهٍج تشاركي �ن

ي هذا السياق، تؤكد منظمة الصحة العالمية عل حق الأشخاص �ن
و�ن

ن ضدهم. وكحال كل أداة علمية،  ن الناس بواسطة التصنيف والتقييم وأن ل يُجرّدوا من حقوقهم أو يُمارس التمي�ي ولذلك فإنه من المهم أن يتم تمك�ي

يمكن إساءة استخدام التصنيف الدولي أو استغلله.  لذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية إرشادات أخلقية لستخدام التصنيف الدولي فيما يتعلق 

ي السياق الجتماعي الأوسع نطاقاً.
ي التصنيف �ن

ام والرسية والستخدام الرسيري للتصنيف واستخدام المعلومات الواردة �ن بالح�ت

وهو  أنفسهم.  الناس  من  بدلً  الناس  وضع  عل  الدولي  التصنيف  يركزإطار 

ي إل النموذج القائم عل الحقوق  ن التحول من النموذج الخ�ي ك�ي يدعم بهذا ال�ت

والمتعلق بالدعوة إل التغي�ي الجتماعي. وتماشياً مع إتفاقية حقوق الأشخاص 

عاقة، يتضمن كلّ من التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة  ذوي الإ

والتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب 

نطاقاً واسعاً يشمل تأث�ي البيئة عل المشاركة والندماج الجتماعي للأطفال ذوي 

ن والحواجز البيئية من خلل وصف وضع الأشخاص  عاقة. ويمكنه إبراز التمي�ي الإ

ي نظم 
قصاء �ن نسان الأوسع نطاقاً مثل الإ عاقة ضمن قضايا حقوق الإ ذوي الإ

التعليم أو التوظيف. لذلك، يعت�ب التصنيف الدولي مهّيأ بشكل جيد لستخدامه 

قليمية والوطنية والدولية. يمكن لستخدام  للدعم عل المستويات المحلية والإ

ي 
ن �ن ن الناشط�ي ي بناء الجسور ب�ي

كة أن يساعد أيضاً �ن التصنيف الدولي كلغة مش�ت

ن من أجل وضع  عاقة والجمهور الواسع وصانعي السياسات والمهني�ي مجال الإ

عاقة. اتيجيات وطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإ اس�ت

عاقة.  تعت�ب جميع مجالت الحياة ذات صلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإ

لذلك ينبغي أن تنسق قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الجتماعية عملها 

وخططها المتعلقة بوضع السياسات تبعاً لذلك. يمكن أن يوفر التصنيف الدولي 

كًة لوضع خطط عمل لغًة مش�ت

عل  الدولي  للتصنيف  العملي  الدليل  يساعد  الشكل4: 

تطبيقه
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اماتها، بعد أن  ن يعاتها وسياساتها  الوطنية من أجل الوفاء بال�ت ي ترسش
اتيجيات تشمل عدة قطاعات. يمكن أن تستخدم البلدان التصنيف الدولي �ن  أو اس�ت

عاقة مفيداً لتسليط الضوء  ي مجال الإ
عاقة. ويّعد المنظور الجامع الذي ينتهجه التصنيف الدولي �ن وقعت وصادقت عل إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي رفع مستوى الوعي وحشد الإجراءات الجتماعية 
عاقة قيوداً عل المشاركة.  ويمكن أن يساعد هذا �ن ي يواجه فيها الأشخاص ذوي الإ

عل المجالت ال�ت

اللزمة. 

ي 
عاقة. وقد ُكّلف فريق واشنطن المع�ن وتعت�ب التعدادات والمسوحات السكانيةهامة للحصول عل ‘نظرة شاملة’ عل وضع الراشدين والأطفال ذوي الإ

عاقة إستناداً إل إطار التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة.  عاقة من قبل الأمم المتحدة بوضع مجموعة من مقاييس الإ بإحصاءات الإ

ي الإحصاء الرسمي للسكان بغية تحديد السكان الذين يواجهون قيوداً وظيفية من الممكن أن تّحد 
ة من ست أسئلة �ن ويمكن استخدام مجموعة قص�ي

ي ذلك العوامل 
ن الأطفال، بما �ن عاقة ب�ي ي المجتمع. وقد طّورت بالتعاون مع اليونيسف مجموعة ُموّسعة من الأسئلة بشأن الإ

من مشاركتهم المستقلة �ن

عاقة، مقارنة بالأشخاص السوياء، هو مقياس  ي التعليم والحياة الأ�ية للأشخاص ذوي الإ
البيئية. إن مقارنة المواقف الحياتية ومستويات المشاركة �ن

ي هذه السلسلة.
ندماج الجتماعي. لمزيد من المعلومات حول هذه القضية، يرجى الرجوع إل الُكتّيب 4 �ن هام للإ

يمكن أن يُستخدمالتصنيف الدولي أيضاً كإطار وتصنيف لتوجيه عملية تحديد وتقييم الحتياجات من الخدمات، وكذلك للتخطيط وتقييم التدخلت أو 

عاقة.  هم ممن يعملون جنباً إل جنب مع الأشخاص ذوي الإ ن وغ�ي ي مجال الصحة والمعلم�ي
ن �ن ي تدريب العامل�ي

تقديم الخدمات. وينبغي أن يُنّفذ أيضاً �ن

ملحظات 

جمهورية  حكومة  اتيجة  اس�ت عمل  خطة  من  كجزء  الدولي  التصنيف  لستحداث  طريق  خارطة  مولدوفا  وضعتجمهورية 

ي فيما يخص  ّ
ي توف�ي الدعم الف�ن

عاقة.  وتشارك يونيسف مولدوفا �ن مولدوفا حول الندماج الجتماعي للأشخاص ذوي الإ

عاقة. وضع الأطفال ذوي الإ

ي الوقت الحالي “قاعدة بيانات بشأن التنفيذ” لأ�ة التصنيفات الدولية )WHOFIC((. سوف 
تطور منظمة الصحة العالمية �ن

ي تستخدم التصنيف وبأي طريقة تستخدمها.
يتضمن القسم المتعلق بتنفيذ التصنيف الدولي معلومات حول البلدان ال�ت

http://apps.who.int/gho/data/node.whofic، انتقل إل “تنفيذ تصنيفات منظمة الصحة العالمية”

http://apps.who.int/gho/data/node.whofic
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ن المنشآت لفئات متعارضة وفقاً لمجموعة مقررة من المبادئ. ففي حال التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة،  التصنيف هو عملية تعي�ي

تبقى رصيحة  عاقة وهي  الإ الأساسية لوصف  اللبنات  الدولي هي  التصنيف  بينهم. وفئات  العلقة  النموذج  ويوضح  والمكونات هيكلً  العنارص  توفر 

ن تحجب الفئات هذه اللبنات الأساسية(. ويتطلب تطبيق الرموز عل أشخاص  وواضحة أثناء عملية التصنيف )خلفاً لصياغة المفاهيم المطلقة، ح�ي

ي عقول الناس.
عاقة �ن ، لكن تطبيقها عل المعرفة الذاتية يمكن أن يساعد عل التوصل إل فهم أعمق لماهية الإ آخرين معرفة متعمقة بالتصنيف الدولي

عاقة. قد يكون هذا  زالة ثوابت الإ عاقة. ويمكن استخدامه لإ ’ الكامن وراء فئات الإ يمكن أيضاً فهمالتصنيف الدولي كنظام معلومات يمكن فيه بيان ‘التفك�ي

عاقة, أو بالأحرى كيف يمكن تعريفها. ي تطوير فهم جديد لماهية الإ
الأمر مفيداً �ن

عاقة فيما يخص التعليم الجامع ثالثاً- تعريف الإ

عاقة التفك�ي بشأن الإ

نقاط أساسية

ء يقوم به الناس لجعل الأمور منطقية. فالكيفية  • ي
عاقة ضمن الأمور النشطة للفرز والتصنيف– أي �ش يندرج تعريف الإ

. عادة التفك�ي ي يت�فون بها، لذا قد تكون هناك حاجة لإ
ي يفكر بها الأفراد تؤثر عل الكيفية ال�ت

ال�ت

ي  سياق  التعليم الجامع. كما أن تحديد فجوات  •
عاقة �ن وتعت�ب المشاركة وقيود المشاركة هي نقطة النطلق لفهم الإ

ن والفتقار إل الدعم. المشاركة هو أمر مهم لفهم التمي�ي

ي تعت�ب هامة للتعلم  •
ي جميع مجالت الحياة ال�ت

ي المدارس بل �ن
يتعلق التعليم الجامع بإيجاد بيئات تمكينية، ليس فقط �ن

والمشاركة. لذلك فإنه من المهم تحديد الحواجز البيئية خارج الصفوف الدراسية.

التقليدية  المفاهيم  الكامنة وراء  للمعرفة  للتصدي  عاقة، هناك حاجة  للإ إل فهم جديد  للتوصل 
عاقة.  للإ

ي مقابلة ذات مرة: “متلزمة داون ليس مرضاً، بل هو سمة شخصية أخرى”. وعند ترجمة هذه العبارة 
وقد قال بابلو بينيدا �ن

المثلية  إزالة  اعتبار متلزمة داون عاملً شخصياً، وليس ظرفاً صحياً. تمت  ينبغي  أنه  ي 
، فهي تع�ن الدولي التصنيف  ببنود 

ي عام 1990، حيث أّقر المهنيون الصحيون بأن المثلية 
ة �ن ي مراجعته العا�ش

الجنسية من التصنيف الدولي للأمراض فقط �ن

ي يُتمسك 
ية بالسلسة والتطور. والفرضيات ال�ت الجنسية ل تشكل عقبة متأصلة أمام الصحة والرفاهية. وتتسم المعرفة البرسش

ه الخاص بصورٍة أفضل. ي الغد. وقبل الحكم عل آراء الآخرين، ينبغي أن يسعى المرء إل فهم تفك�ي
بها اليوم قد تندثر �ن
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الشكل 5: التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة كنظام للمعلومات يربط البيانات بالمعرفة

ي هذا الموقف. 
ن البيانات والمعلومات والمعرفة �ن ن ب�ي عاقة، ينبغي أن يُفهم استخدام الفئات الحالية. وقد يساعد التمي�ي ومن أجل وضع تعريف جديد للإ

ح المفاهيم وإبراز  نا – وهي تقاليد فكرية محددة تختلف من مهنة إل أخرى. ويمكن أن يُستخدم التصنيف الدولي لرسش ي طريقة تفك�ي
فالمعرفة  مزروعة �ن

ي إطار التصنيف الدولي أساساً جيداً لفهم العوامل 
ي الفهم. وع�ب عكس مسار هذه العملية، تّعد جميع المعلومات المتاحة والمنّظمة �ن

الختلفات �ن

ن وجهات نظر مختلفة هنا ويساعد التصنيف الدولي والنموذج عل إبراز هذه  عاقة. ومرًة أخرى، قد يكون للأشخاص المختلف�ي الدينامية وراء تجربة الإ

الآراء. 

ي يُتحّصل عليها من المراقبة أو الختبارات أو المقابلت. يفتح 
ي تنظيم وفهم  البيانات ال�ت

ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون التصنيف الدولي مفيداً �ن

عاقة وباستخدام أي أسلوب: ما هي الحالت  ي الأداء الوظيفي والإ
ي ينبغي تقييمها �ن

استخدام التصنيف الدولي باب النقاش فيما يتعلق بالمكونات ال�ت

ي يمكن تقييها من قبل المعلم؟ 
ي يكون فيها وجود بيانات معلن عنها ذاتياً ومراقبة الطبيب الرسيري أمراً أك�ش قيمة؟ وما هي جوانب الأداء الوظيفي ال�ت

ال�ت

عاقة وفهمها بصورٍة أفضل.  من الواضح أنه ل توجد إجابة بسيطة وواضحة عل هذه الأسئلة، لكنها مفيدة لكتساب فهم أفضل لكيفية التفك�ي بالإ

ي الحّد من أثر 
ي التحليل والتدخل. وتعزيز المشاركة يع�ن

ي سياق التعليم الجامع، ينبغي أن تكون المشاركة هي نقطة النطلق �ن
عاقة �ن عند تعريف الإ

ي البيئة. يتعلق التعليم الجامع بضمان تعلم جميع الأطفال إل أقص إمكاناتهم. وهو 
ات �ن نواحي الضعف القائمة عل الأنشطة من خلل إجراء تغي�ي

ي التعليم هدفاً بحد ذاته، لكنه أيضاً وسيلة 
عدادات التعليمية الأخرى. تعت�ب المشاركة �ن ي المدارس والإ

يشمل إيجاد الفرص وتهيئة البيئات التمكينية �ن

ي يومنا هذا 
عاقة. وضمان المشاركة �ن ن ذوي الإ ن والبالغ�ي دماج والرفاه الجتماعي للمراهق�ي لتحقيق غاية بعينها: فالتعليم هو الوسيلة الأقوى لتحقيق الإ

نجازات والمكتسبات، وتحقيق مخرجات  ي التعليم تنطوي أيضاً عل الإ
ي وضع الأساس الذي سُتب�ن عليه المشاركة مستقبلً. لذلك، فإن المشاركة �ن

يع�ن

ي نهاية المرحلة الدراسية. 
معينة �ن

عاقة التفك�ي بشأن الإ

المفاهيم التشغيلية 

ح المفاهيم �ش

تحديد المفاهيم 

قراءة البيانات 

قراءة البيانات 

إعطاء مع�ف للبيانات 

البيانات
المعرفة المتأثرة: التمثيل الثابت 

والتفس�ي

معلومات
المعرفة المفصلية أو اللفظية، جزءا ل 

يتجزأ من هيكل أو نظام 

المعرفه
ن  معرفة الضمنية جزءا ل يتجزأ من العالم�ي

المفاهيمية، وأساس المعرفة 
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ي سياق الصحة، يمكن استخدام التصنيف الدولي لفهم وضع الأطفال أو الشباب بصورٍة أفضل. وتُعرّف 
وعند تحليل القيود القائمة عل المشاركة �ن

ي منها الفرد خلل مشاركته أو عند استمرار 
ي يعا�ن

ي المواقف الحياتية’ وقيود المشاركة هي المشاكل ال�ت
المشاركة ضمن التصنيف الدولي بأنها ‘المشاركة �ن

ي يمكن فيها تقييم المشاركة. 
مشاركته.  ويوفر التصنيف الدولي المجالت والفئات ال�ت

ي يمكن أن تُوضح مستوى ونوعية المشاركة. يمكن مناقشة مصدر البيانات الأنسب لأي مجال 
 لكن التصنيف الدولي ل ينص عل طريقة جمع البيانات ال�ت

ن وموقفهم تجاه  أو فئة ويعتمد ما يُعت�ب ‘معياراً ذهبياً’ عل الغرض من التقييم، وكذلك عل عوامل معينة مثل عمر الطفل والخلفية المهنية للمقّيم�ي

عاقة. يجب دائماً مراعاة آراء الطفل وأ�ته.  الإ

تتعلق المشاركة بما يقوم به الأطفال والشباب، وكيف يقومون به، وأين يقومون به ولأي غرض. والمشاركة هي عبارة عن 

عدادات النموذجية )مثل المدرسة العتيادية(، ذات الإجراءات النموذجية )مثل التعلم مع الآخرين، تناول  ي الإ
اك �ن الش�ت

، والحصول عل عمل(. والمشاركة  ي تؤدي إل مخرجات مفيدة )مثل النتقال إل التعليم العالي
ي المقصف( ال�ت

الطعام �ن

أو  والستقللية  العاطفي(  )العن�  التعاون  أو  بالنتماء  الشعور  مع  الختصاص(،  )عن�  معينة  بأنشطة  القيام  ي 
تع�ن

(. وينبغي دراسة جميع الجوانب الثلثة للمشاركة، وليس فقط جانباً واحداً منها.  ي
التفويض )العن� المعر�ن

ي التصنيف الدولي لالأداء الوظيفي والعجز والصحة والتصنيف 
مجالت الأنشطة والمشاركة فف

الدولي لالأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب:

التعلم وتطبيق المعرفة. •

المهام والمطالب العامة. •

التصال. •

التنقل. •

الرعاية الذاتية. •

لية. • ن الحياة الم�ن

ن الأفراد. • العلقات والتفاعلت ب�ي

مجالت الحياة الرئيسية )التعليم والعمل والتوظيف والحياة القتصادية(. •

المجتمع المحلي والحياة الجتماعية والمدنية. •
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نشاط/تأمل

الخاص  والصحة  والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  والتصنيف  والصحة  والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  التصنيف  عل  التعرف  خلل 
ة مختلفة لّكل من آنا وسارة بابلو. تحقق من المجالت المذكورة أعله وطابقها مع القائمة  ن بالأطفال والشباب، قمت بذكر صفات مم�ي

الخاصة بك. 

كيف يمكنك استخدام كافة المجالت للحصول عل فهم أفضل لقدراتهم ومواهبهم؟

يتعلق التعليم بشكل أسا�ي بتهيئة بيئات تمكينية وإيجاد فرٍص للتعلم. لذلك فإنه من المهم جداً اكتساب فهٍم واضح للميرسات والحواجز البيئية. 

ي تؤثر الحواجز فيها عل المشاركة 
ي يمكن استخلص المحتوى الملئم منها لوصف الحالت المختلفة ال�ت

يوفر التصنيف الدولي قائمة بالعوامل البيئية ال�ت

ي الطريق إل المدرسة. إذ أن عدم 
ل أو �ن ن ي الم�ن

عدادات المدرسية فحسب، بل أيضاً �ن ي الإ
ي مجال التعليم. ول يمكن إيجاد مثل هذه الحواجز �ن

الكّلية �ن

ل، والرسوم المدرسية وعوامل أخرى قد تمنع الأ�ة من  ن ن المدرسة والم�ن كفاية الطعام والملبس، وعدم توافر الأجهزة المساعدة، وبُعد المسافة ب�ي

إرسال طفلها إل المدرسة. 

ي حد ذاته عائقاً أمام المشاركة. وغالباً ما يتم تعريفهم بأنهم 
عاقة هو �ن عاقة هي عبارة عن بُنية اجتماعية. وقد يكون البناء الجتماعي للأطفال ذوي الإ الإ

ن عل ما يستطيعون القيام به.   ك�ي يشّكلون مشكلة أو يعانون من مشكلة ما، وهو بالتالي يركز عل ما ل يستطيعون القيام به بدلً من ال�ت

ن  ن وسلبي�ي عاقة بأنهم أصحاب معاناة وتابع�ي ي كث�ي من الأحيان بأنها أمر يمنع الأطفال من المشاركة. وعند النظر إل الأطفال ذوي الإ
عاقات �ن ويُنظر إل الإ

، يمكن أن تصبح “الحماية” عائقاً أمام المشاركة. يمكن أن يساعد التصنيف الدولي عل إبراز هذه الُب�ن عندما يفرّس المهنيون وأولياء الأمور  ن وضعيف�ي

العوامل الدينامية وراء القيود القائمة عل المشاركة.  

عاقة والأسوياء خطوة  ن الأطفال ذوي الإ عاقة مقابل مشاركة الأطفال الآخرين. ويعت�ب تحديد فجوات المشاركة ب�ي وتُقاس عموماًمشاركة الأطفال ذوي الإ

تجاه السائد.  ي فهم المرء ‘للمشاركة المثالية’ استناداً إل الإ
دماج. لكن عند تقييم فجوات المشاركة، من المهم التأمل �ن أول هامة للتغلب عل حواجز الإ

ي مقاربات المشاركة والستفادة من فرص التعلم.
قد تكون هناك حاجة إل قبول التنوع �ن

ف عىل البيئة ك�ي ال�ت
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تخلق الرعاية المؤسسية بيئات تُدار فيها جميع مجالت الحياة بشكل رسمي، وتُمارس فيها رقابة مستمرة، وتخضع الأنشطة لقيود معينة ويُتلعب فيها 

بالسلوكيات لتسهيل س�ي عمل المؤسسة. ومثل هذه البيئات تجعل المشاركة وتنمية الإحساس بالمشاركة أمراً مستحيلً تقريباً. ول يكون تنمية الإحساس 

ي تساعد عل 
ي احتياجات الطفل ومن خلل التفاعلت الشخصية ال�ت ي يمكن تكييفها يما يل�ب

ي البيئات ال�ت
بالكفاءة والستقللية والنتماء ممكناً سوى �ن

ي ظل أ�هم، ينبغي إيجاد بيئات اجتماعية بديلة من شأنها مساعدة الأطفال 
عرع �ن عاقة ال�ت ن ل يستطيع الأطفال ذوي الإ تنمية الشعور بالذات. وح�ي

ي جميع مجالت الحياة. 
عل المشاركة �ن

‘التصال’  اخ�ت  المثال،  المشاركة. عل سبيل  فيما هو لزم لضمان  والبحث  الحياة  بإحدى مجالت  البدء  المفيد  من  البيئية،  العوامل  تحليل  وعند 

ل، التواصل مع  ن ي الم�ن
ي تؤثر عل مستوى ونوعية التصال ع�ب المواقف الحياتية المختلفة )مثل التفاعل مع الوالدين �ن

وحاول تحديد العوامل البيئية ال�ت

ي تؤثر عل عملية التصال ع�ب المواقف الحياتية 
، يمكن أن تُحدد الحواجز العامة ال�ت ن ك�ي ي الصفوف الدراسية(. ومع هذا ال�ت

الأصدقاء والزملء، المشاركة �ن

اتيجيات واسعة للتغلب عل قيود المشاركة هذه.  المختلفة وأن تُوضع اس�ت

ي التصنيف الدولي لالأداء الوظيفي والعجز والصحة والتصنيف الدولي لالأداء 
العوامل البيئية فف

الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب:

المنتجات والتكنولوجيا. •

نسان. • ات البيئية من صنع الإ البيئة الطبيعية والتغي�ي

الدعم والعلقات. •

المواقف. •

الخدمات والنظم والسياسات. •

نشاط/تأمل

الخاص  والصحة  والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  والتصنيف  والصحة  والعجز  الوظيفي  للأداء  الدولي  التصنيف  عل  التعرف  خلل 
ة مختلفة لّكل من آنا وسارة بابلو. هل ذكرت أي إشارة إل البيئات التمكينية أو التعطيلية؟  ن بالأطفال والشباب، قمت بذكر صفات مم�ي

ي من المرجح أن يكون لها تأث�ي عل حياتهم!
قم بإدراج االعوامل ال�ت
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ي المدرسة. تُعرّف المشاركة بأنها 
ي المواقف الحياتية المختلفة ما أن تُحدد الحواجز والميرسات الشاملة- عل سبيل المثال، حياة الطفل �ن

ينبغي النظر �ن

عدادات والإجراءات الروتينية المدرسية )تسلسل الأنشطة( إل بعض  عدادات النموذجية والإجراءات الروتينية المعتادة. وتش�ي عموماً الإ ي الإ
اك �ن الش�ت

عموماً  المدرسية  الروتينية  والإجراءات  عدادات  الإ تصلح  ول  رادة.  والإ والحافزية  ي 
الذا�ت التنظيم  إل  أيضاً  تش�ي  لكنها  بالقدرات،  المتعلقة  التوقعات 

ي القضاء 
للمقاربات أو التعديلت البديلة، ما لم يتم إيلء اهتمام خاص لضمان مشاركة جميع الأطفال.  يمكن أن يساعد التصميم العالمي للتعلم �ن

عل الحواجز المتعلقة بالأهداف والأساليب والمواد التعليمية والتقييم. 

عدادات والإجراءات الروتينية المدرسية العامة، بل يركز عل مواقف معينة يخلقها  ض التعليم عل الإ ي تع�ت
ي تحديد الحواجز ال�ت

ل يركز النهج الثالث �ن

ي كث�ي من الأحيان الفرضيات الكامنة 
اتيجيات معينة ول يدرك المعلمون �ن المعلمون. وتنطوي كل حالة من هذه الحالت عل استخدام أدوات أو اس�ت

ن عليهم القيام به.  والأطفال  ن توقعات مؤكدة تتعلق بما يمكن للأطفال القيام به وكيف يتع�ي ي يخلقونها. وبعبارة أخرى، لدى المعلم�ي
ضمن المواقف ال�ت

غ�ي القادرين عل القيام بهذه الأنشطة حسب تصّور المعلم لن يكونوا قادرين عل المشاركة. وستكون هناك حاجة لتحليل الوضع من أجل تحديد أوجه 

ن وقدرة الطلب عل المشاركة.  ن توقعات المعلم�ي عدم التطابق ب�ي

ملحظات 
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. إذ يميل  ن يُّعد التحديد المبّكر للهوية أمراً مهماً فيخلق بيئات تمكينية وتوف�ي الدعم لضمان المشاركة. لكن تحديد الهوية ينطوي دوماً عل مخاطر التمي�ي

عاقة ونتيجًة لذلك، فهم ل يقدمون للأطفال ذوي  المعلمون، عل سبيل المثال، إل تصور توقعات متدنية إزاء الأطفال الذي يُحدد بأنهم من ذوي الإ

ي بعض البلدان فرصة الحصول عل المنافع النقدية، ولكن 
ي يقدمونها للأطفال الآخرين. يتيح تحديد الهوية �ن

ة للتحدي كتلك ال�ت عاقة فرص تعلم مث�ي الإ

ليس الخدمات. وتبعاً لذلك، ل تُعالج الحتياجات المحددة لضمان التعليم. 

ي مناسب قادر– لمرة واحدة وإل الأبد – عل تشخيص حالة الطفل وتحديد الأسباب الأساسية ووصف العلج المناسب هي فكرة 
 إن فكرة وجود أخصا�أ

ي حياة 
ي تحدث �ن

ي يومنا هذا أصبح يُفهم تأث�ي الضطراب عل الأداء الوظيفي بشكل أفضل، وهو يعتمد إل حٍد كب�ي عل الأمور الأخرى ال�ت
قوية. و�ن

ي جميع مجالت الحياة، فإنه من الممكن الحّد من تأث�ي المشكلة الصحية الأساسية. يمكن أن 
ن الطفل من المشاركة بصورٍة كاملة �ن الطفل. فإذا تم تمك�ي

ي عل الصحة. لذلك، ل يمكن أن يحدث تحديد الهوية لمرة واحدة  ي أي مرحلة من مراحل  الحياة عندما تؤثر العوامل البيئية بشكل سل�ب
عاقات �ن تنشأ الإ

ن إجرائه. ن عل تمك�ي ك�ي ي العمر، بل ينبغي التخطيط له كعملية مستمرة مع ال�ت
�ن

ن الأداء الوظيفي والعوامل السياقية. وعليه،  عاقة، وفق معطيات التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة، عن التفاعل المعقد ب�ي تنجم الإ

المشاركة عل  قيود  تعتمد  عاقات.  والإ يعتمد فقط عل تشخيص الضطرابات  البيئية وأن ل  العوامل  العتبار  ن  بع�ي يأخذ  أن  الهوية  لتحديد  ينبغي 

ن العتبار المعلومات المقدمة من الوالدين  عدادات الرسيرية. وينبغي أيضاً لتحديد الهوية أن يأخذ بع�ي ي الإ
المواقف الحياتية للطفل ول يمكن أن تُقاس �ن

عاقة ليست أمراً محدداً بشكل مسبق، بل هي عبارة عن بناء اجتماعي، فإنه ينبغي  ي حال اُعتمدت بجدية فكرة أن الإ
ين الآخرين. و�ن ن أو المخ�ب أو المعلم�ي

ي البناء. ويسمح استخدام نموذج التصنيف الدولي كخارطة لتحديد المعلومات ذات الصلة وتنظيمها ضمن 
عاقة عل أنها عملية للتعاون �ن النظر إل الإ

ك عل إبراز جوانب الفهم المختلفة.  إطاٍر مش�ت

والعجز الوظيفي  لالأداء  الدولي  التصنيف  استخدام   رابعاً- 
ي التعليم الجامع

والصحة فف

عاقة التفك�ي بشأن الإ

نقاط أساسية

التعليم  • ي سياق 
�ن العملية دوماً،  تتضمن هذه  أن  وينبغي   . ن التمي�ي ينطوي عل مخاطر  لكنه  أمر مهم،  الهوية  تحديد 

ي البيئة. 
الجامع، تحديد الحواجز القائمة �ن

ة للطفل. إن فهم هذا التفاعل هو  • ن الأداء والسلوك ناجمان عن التفاعلت المعقدة، وهما ليسا بديلً عن الصفات المم�ي
ي التخطيط للتعلم.

نطلق �ن نقطة الإ

ات أساسية  • ي تحقيق المشاركة المستقبلية؛ والسبيل إل الوصول إل الأهداف هو إجراء تغي�ي
ينبغي أن تتمثل الأهداف �ن

ي البيئة. 
�ن

التعلم  • أجل  من  الدعم  من  الستفادة  من  الأطفال  فيها  يتمكن  اجتماعية  مساحات  بخلق  دماج  للإ التخطيط  يتعلق 
والمشاركة.
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ي عام 2011، استحدثت سويرسا إجراءاً للأهلية قائم عل أساس التصنيف الدولي ويراعي العوامل البيئية. ويساعد الإجراء 
�ن

نمائية ومخرجات التعلم.  عاقة لضمان حقوقهم كما يتطلب تقديم بيان بالمخرجات الإ عل تحديد هوية الأطفال ذوي الإ

ات ونوايا جميع من يشارك  عاقة وكيف يمكن تحديدها بشكل أفضل موضع نقاش، وسوف تعتمد دوماً عل تجارب وخ�ب وتبقى مسألة تحديد ماهية الإ

اف بها. يمكن أن يساعد كّل من التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة  ام آرائهم والع�ت ي اح�ت
ام حقوق الأفراد يع�ن ي هذه العملية. واح�ت

�ن

والتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب عل جمع الآراء المختلفة معاً ضمن إطار واحد:

ي حياة الطفل. وح�ت أن تحديد الأهلية- إن كان يُراد ربطها 
، ينبغي أن يُفهم تحديد الهوية كعملية مستمرة وليس كواقعة تحدث لمرة واحدة �ن وبالتالي

متعدد  فريق  قبل  من  للبيانات  متعددة  مصادر  تُستخدم  أن  وينبغي  متكرراً.  إجراءاً  يكون  أن  يجب   – ن مع�ي وسم  إل  تؤدي  أن  من  بدلً  بالخدمات 

ضافة إل  . ينبغي أن تشمل عملية تحديد الهوية تحديد فجوات المشاركة، بالإ ي مختلف مكونات التصنيف الدولي
ة واسعة �ن التخصصات يتمتع بخ�ب

ن عملية تحديد الهوية ومتطلبات إتفاقية حقوق  اتيجيات الخاصة بمعالجة هذه الفجوات. كما سيؤدي هذا أيضاً إل تحقيق التوافق ب�ي تحديد الس�ت

عاقة.  الأشخاص ذوي الإ

الشكل6: استخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة لجمع الآراء والمعلومات المختلفة معاً

ن الأطفال هي عبارة عن مجموعة من  عاقة ب�ي ي طورتها اليونيسف وفريق واشنطن حول الأداء الوظيفي والإ
إن الوحدة ال�ت

الذين يواجهون خطر أك�ب من الأطفال الآخرين من  الفرعي من الأطفال  المجتمع  الوظيفي لتحديد  الأداء  الأسئلة بشأن 

نفس العمر نتيجة محدودية المشاركة الجتماعية. وتستند الأسئلة إل التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة 

والتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة الخاص بالأطفال والشباب.

انظر: http://data.unicef.org/child-disability/overview )يرجى الرجوع إل الملحظات حول البيانات(

وظائف الجسم

وهيكله 

الأنشطة المشاركة  عوامل بيئية

الوظائف العقلية	 
الوظائف الحسية والألم 	 
صوت و وظائف الكلم 	 
وظيفة القلب والأوعية 	 

الدموية
 وظيفة الهضم	 
 	GENITOURINARY 
جهاز البولي تناسلي 	 

و جهاز عضلي هيكلي 
و الحركة

 وظيفة الجلد و	 

التعلم وتطبيق المعرفة	 
المهام العامة والطلب	 
التصالت  	 
إمكانية التنقل	 
العناية بالنفس	 
حياة محلية	 
الشخصية والعلقات	 
مجالت الحياة الرئيسية	 
المدنية    المجتمع 	 

الجتماعية و الحياة

المنتج والتكنولوجيا	 
ات الطبيعية و 	  التغي�ي

ية عل الطبيعة البرسش
الدعم والعلقة	 
التجاهات	 
الخدمات والنظم 	 

والسياسات

ي النطق 
أخصا�أ

طبيب نفسي لالأطفال
المدرس 

الب ولم 

ي الجتماعي 
الأخصا�أ

الطفل 

طب الأطفال 

http://data.unicef.org/child-disability/overview
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الشكل8: استخدام التصنيف الدولي لربط وجهات النظر القائمة عل المشاكل والقائمة عل الموارد

: ما هو الوضع  ي ع�ب الإجابة عل السؤال التالي
ي ضمن تصنيف متعدد الأبعاد من خلل إتباع نهج ظر�ن ينظم التصنيف الدولي الأداء الوظيفي البرسش

الحالي لحياة الطفل؟ يصوغ التقييم من أجل التعلم تصوراً للمواقف الحياتية المستقبلية، ويركز عل المعلومات الهامة لتسهيل التعلم والتطور نحو 

تحقيق هذا الهدف. كما يركز التقييم من أجل التعلم عل قدرات الطفل ويتطلع إل المستقبل. ول تتعلق المشكلة المطروحة بإصلح نواحي الضعف 

والعجز بل تتعلق بدعم الأطفال للتطور والتعلم للوصول إل أقص إمكاناتهم. ولكن عل الرغم من أن المشاركة هي المحور الرئيسي للتقييم من 

ن عل حّل  ك�ي عاقة عل التعلم والمشاركة. ويساعد إتباع نهج بيولوجي نفسي اجتماعي عل ال�ت أجل التعلم، إل أنه ل يزال من المهم أن نفهم تأث�ي الإ

ن بشكل واضح عل المشاركة الحالية كأساس للتخطيط للمشاركة  ك�ي ي الوقت نفسه بال�ت
ي ينبغي معالجتها لتسهيل عملية التعلم. كما يسمح �ن

المشاكل ال�ت

المستقبلية.

ي النتائج المتعلقة بالأطفال. لذلك تركز المفاهيم 
ن أن التعليم ليس سوى ترتيب معقد من المواقف والحالت، غ�ي أن نوعيته تنعكس أساساً �ن ي ح�ي

و�ن

ن  ن المعلم والطالب. ول يتبع معظم المعلم�ي التعليمية عموماً عل الطفل بدلً من المواقف، وعل عمليات الكتساب بدلً من ديناميات التفاعل ب�ي

ة مثل الذكاء والدافعية وراء  ن ي لفهم القيود القائمة عل المشاركة، بل ينسبونها إل الطفل. ويُفهم “الأداء” بأنه بديل عن الصفات المم�ي
النهج الظر�ن

ة للطالب والمعلم وكذلك العوامل البيئية الأخرى. ول يزال يّتبع المعلمون عند  ن ن الصفات المم�ي نجاز والموهبة، وليس نتيجة التفاعل المعقد ب�ي الإ

ة للطالب، مثل  ن . وهم يحددون الصفات المم�ي ي
تقييمهم لمشاكل الأطفال بشكل رسمي أو غ�ي رسمي نهجاً متمركزاً حول الطفل بدلً من النهج الظر�ن

ن للتخلص من  ي لوحظت فيها هذه الصفات. ويدعو التصنيف الدولي المعلم�ي
ي المواقف والحالت ال�ت

الخجل أو النطوائية أو العدوانية، دون النظر �ن

ي يخلقونها. وهذا يفتح نافذًة 
ي المواقف ال�ت

” ووضعها ضمن سياقها �ن مفاهيم معينة مثل “إضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه” و “الضطراب السلوكي

اتيجيات الخاصة بتهيئة البيئات التمكينية.  ي فرض قيود المشاركة، وبالتالي عل الس�ت
ي تُسهم �ن

عل العوامل البيئية ال�ت

بصورٍة  مكانات  والإ المشاكل  باستقصاء  بالتالي  ويسمح  عاقة،  والإ الوظيفي  بالأداء  المتعلقة  للمعلومات  تمثيله  إمكانية  ي 
�ن الدولي  التصنيف  قوة  تكمن 

متكافئة. تُجمع المشاكل عادًة ضمن تسمية معينة من خلل تطبيق معاي�ي تشخيصية تفاضلية. وبعبارٍة أخرى، يتم اختيار بعض الخصائص الوظيفية 

مكانات بأنها الكفاءات أو القدرات المستقبلية. ويتم هنا اختيار خصائص وظيفية مختلفة تماماً للطفل  للطفل وربطها بمشكلة معينة. ويمكن فهم الإ

ي أو النتقاص من 
ن جدا للتأكد من عدم المبالغة �ن ي “التعرف” عل هذين المنظورين المختلف�ي

وربطها بالمشاركة. ويمكن أن يساعد التصنيف الدولي �ن

تقييم أثر المشكلة الصحية الأساسية عند إجراء التقييم من أجل التعلم

التقييم من أجل التعلم

„عجز التوجه“
 فهم المشكلة

” صلحية التجاه” خطة
للتدخل

معاي�ي التشخيص التفاضلي لتثبيت  

العراض )مثال: ديسليكسيا(

نشاء الكفاءات مكونات القدرات كمعاي�ي لإ

)مثال: معرفة القراءة والكتابة(

الخصائص الوظيفية المرتبطة بالمشكلةخصائص وظيفية مرتبطة بالمشاركة



30

ي المرافق
ويبينار 2 - الكتّيب الف�ن

اتيجيات تدعم عمليات التعلم اللزمة لبلوغ الأهداف  يتطلب التقييم من أجل التعلم فهماً كافياً للمشاركة الحالية ورؤية مستقبليه كأساس لوضع اس�ت

المنشودة . لذلك، فإنه من السهل جداً تقييم المشاركة والقيود المفروضة عل المشاركة. ينطوي التقييم من أجل التعلم أيضاً عل عملية إدراك تتضمن 

ن مقاربات التفك�ي والمنطق القائمة عل أساس المشاكل والكفاءة.  وما أن يتم التوصل إل فهم معقول للوضع الراهن، تكون هناك  الفهم المتبادل ب�ي

نجازات المستقبلية.  ات المتوقعة والإ حاجة إل تقدير أو تشخيص التغ�ي

عاقة وتوقعاتهم  عاقة وفهمهم لديناميات الإ ن بشأن الإ يمكن استخدام إطار ونموذج التصنيف الدولي للتعب�ي بوضوح عن هذه الأفكار. إن تفك�ي المعلم�ي

ي تُسّهل حّل المشاكل بصورة تعاونية وتصوغ تصوراً لهذه العمليات 
دماج. ويمكن للأدوات ال�ت عاقة يمكن أن تشّكل عائقا أمام الإ إزاء الأطفال ذوي الإ

ي للتعلم.
الفكرية أن تدعم تطوير تقييم النهج المه�ن

، ثمة حاجة  ورية نحو التخطيط من أجل التعلم. وحيث أن التصنيف الدولي موّجه نحو الحارصن يُّعد التقييم من أجل التعلم الخطوة الأول ال�ن

بوي. ويجب أن تركز التدخلت التعليمية دائماً عل المشاركة المستقبلية وفق تصورها  لتوسيع نموذج التصنيف الدولي بغية توف�ي إطار للتخطيط ال�ت

ي محتويات التعليم.
ي الأهداف التعليمية أو �ن

الوارد �ن

ي تُمّثل فيها المناهج الدراسية ضمن محتويات معينة ينبغي تدريسها، سيكون 
ي البلدان ال�ت

ي تصميم المناهج الدراسية. و�ن
يمتلك كل بلد نهجه الخاص �ن

ي طور النتقال من المناهج الدراسية القائمة عل المحتوى إل المناهج 
من الصعب أك�ش إنشاء صلت مع مشاركة الطلب. والعديد من البلدان هي �ن

الدراسية القائمة عل الكفاءة، وهي تصف بالتالي ما ينبغي أن يكون الشباب قادرين عل القيام به عند استكمال تعليمهم. كما أن التحول من النهج 

ي التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة، 
القائم عل المدخلت إل النهج القائم عل المخرجات يجعل التخطيط للتعلم أمراً أك�ش سهولة. و�ن

ي مجالت الحياة المختلفة. 
يمكن ربط مخرجات التعليم بمستوى المشاركة المتحقق �ن

ف عىل المشاركة والبيئة: ك�ي ف طرحها عند التقييم من أجل التعلم مع ال�ت ي يتع�ي
الأسئلة الأساسية ال�ت

نجازات المستقبلية( • ات المتوقعة والإ إل أين أتجه؟ )التغ�ي

ي البيئة الحالية( •
أين أنا الآن؟ )المشاركة الحالية �ن

ي ردم الفجوة؟ )التغلب عل الحواجز ومعالجة أوجه التناقض( •
كيف يمكن�ن

تخطيط وتقييم التعليم والتدخلت

ي أرمينيا نهجاً تدريجياً لتحليل الأدوات والمفاهيم القائمة، والتعرف عل التصنيف الدولي وتطوير أدوات 
وقد اُستخدم �ن

 . ي المدارس بناًء عل الفلسفة الجديدة للتصنيف الدولي
لأغراض التقييم والتخطيط �ن
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ات  ي التغي�ي
، تنعكس هذه الإجراءات �ن ي

ي أيضاً وضع تصوٍر للإجراءات. ومن منظور الطفل المع�ن
ي تحديد الأهداف فحسب: بل يع�ن

والتخطيط ل يع�ن

ي توف�ي بيئة مختلفة للتعلم، مثل 
، إل التفك�ي بشكل رئيسي �ن ي ، لدى إتباعهم النموذج الط�ب ن هم من المهني�ي ي تطرأ عل البيئة. يميل المعلمون وغ�ي

ال�ت

ات  التغي�ي ي بحث هذه 
البيئية �ن الفصول الخمسة للعوامل  الحالية. يمكن أن تساعد  البيئة  ي 

ات �ن ي إجراء تغي�ي
التفك�ي �ن من  الخاصة، بدلً  التدخلت 

ن عل فهم حقيقة أن هم أنفسهم يُشّكلون جزءاً من تلك البيئة، وأن التغي�ي الأك�ش فعالية قد يغ�ي مواقفهم أو أساليب تدريسهم.  ومساعدة المعلم�ي

اً  ورة أن يكون لجميع العوامل البيئية تأث�ي . وليس بال�ن ي
ي إتباع نهٍج ظر�ن

ات عل البيئة، يمكن أن يساعد التصنيف الدولي �ن ي إجراء تغي�ي
وعند التفك�ي �ن

ي مواقف التعلم، لكنه قد يُشّكل 
إيجابياً أو سلبياً عل جميع المواقف الحياتية. عل سبيل المثال، يمكن أن يكون المساعد الشخصي ميرساً للمشاركة �ن

ن الأقران. كما أن بحث جميع مجالت الحياة ضمن التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة وتوقع التأث�ي العام  عائقاً أمام تطوير العلقات ب�ي

ي تنسيق الإجراءات المختلفة 
ي مجالت أخرى من المشاركة. وسيساعد هذا أيضاً �ن

ي تجنب خلق حواجز جديدة �ن
للتدخلت المخطط لها يمكن أن يساعد �ن

دماج بخلق مساحات اجتماعية يتمكن فيها الأطفال من الستفادة من الدعم من أجل التعلم.  . يتعلق التخطيط للإ ن عدادات والمهني�ي ع�ب مختلف الإ

ي علم النفس التنموي الرو�ي فيجوتسكي إطارا مفيداً لتصور الدعم عل أنه أمر موّجه نحو 
ي ابتكرها أخصا�أ

تقدم منطقة النمو القريبة املركزية ال�ت
المشاركة. 3

ي تركز عىل المشاركة والبيئة:
أسئلة التخطيط الأساسية ال�ت

ماذا? ما الذي ينبغي أن نتعلمه تالياً؟ )الأهداف( •

لماذا? لماذا ينبغي تعلمه؟ )الغرض، القيم( •

ام( • ن من؟ من الذي يجب أن يشارك؟ )الل�ت

اتيجيات( • س�ت كيف؟ كيف ينبغي تعلمه؟  )الأدوات، الإ

أين؟ أين ينبغي تعلمه؟ )البيئات التمكينية( •

؟ م�ت ينبغي تعلمه؟ )تخطيط الإجراءات المنّسقة( • م�ت

الحالة الصحية

وظائف الجسم 
والهياكل

العوامل الشخصية عوامل بيئية

أهداف 
ومحتويات 

التعليم

القدرات  الخدمات، المدارس، 
ف  ف�ي المح�ت

المشاركةالأنشطة
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ن المشاركة عن طريق إزالة الحواجز  ات البيئية فقط عل أنها وسيلة لتحقيق غاية معينة، من أجل تحس�ي ينبغي النظر إل كافة التغي�ي

ي يمكن فيها للأطفال 
ي خلق مساحة من الفرص ال�ت

عاقة عل التعلم والمشاركة. وتلعب التوقعات العالية والبيئات الميرسة دوراً بارزاً �ن والحّد من أثر الإ

ي يمكن لأي شخص تحقيقها. وهذا 
استكشاف وتطوير قدراتهم. ووفقاً للخب�ي القتصادي والفيلسوف الهندي “أمارتيا سن”، القدرات هي ‘الوظائف’ ال�ت

ي 
ي الختيار واتخاذ الإجراءات لستخدام وظائف المرء بطرق هادفة للأشخاص وذات مع�ن لأهدافهم وقيمهم. وتوفر مجالت الحياة المشمولة �ن

يع�ن

التصنيف الدولي إطاراً مفيداً لتقييم المشاركة الحالية وخلق فرٍص حقيقية عل أساس الوضع الشخصي والجتماعي. 

الجزئية  المستويات  عل  القائمة  والعمليات  الهياكل  أخرى،  وبعبارة   - والسياسات  والنظم  الخدمات  عل  البيئية  العوامل  من  الأخ�ي  الفصل  يركز 

ات  ورة التخطيط لإجراء تغي�ي ز هذا رصن عاقة والأسوياء. ويُ�ب ي تقدم الخدمات لكل من الأشخاص ذوي الإ
والمتوسطة والكلية للمؤسسات والمنظمات ال�ت

ي تقديم الخدمات. يمكن أن يُستخدم التصنيف الدولي أيضاً 
ات �ن جم إل تغي�ي ي السياسة يمكن أن تُ�ت

ات �ن عل جميع المستويات، والتأكد من أن التغي�ي

ات نحو إيجاد نظام تعليمي جامع وأك�ش  ات منهجية،  وإثراء وتقييم التغي�ي كإطار لإجراء تغي�ي

ات المناسبة.   شمولية، باستخدام الأدوات والمؤ�ش
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إن التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة هو واحد من مجموعة التصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية )WHO-FIC(، وهي مجموعة 

كة. وهذا التصنيف  ن استخدامه كلغٍة مش�ت ي توفر إطاراً بإمكان  الحكومات ومقدمي الخدمات والمستهلك�ي
ي مجال الصحة ال�ت

من التصنيفات الدولية �ن

ي سياق 
عاقة للأفراد والمجموعات �ن الدولي هو تصنيف للمجالت الصحية والمجالت المتعلقة بالصحة، ويمكن استخدامه لوصف الأداء الوظيفي والإ

ي يمكن أن يواجهها الشخص. وقد ُطّورت نسخة من التصنيف 
محدد. ويتضمن التصنيف الدولي قائمة بالعوامل البيئية لوصف الميرسات والحواجز ال�ت

ي عام 2007.
الدولي مخصصة للأطفال والشباب )ICF-CY( �ن

طار المرجعي لمراقبة تطبيق إتفاقية  عاقة. وهو بمثابة الإ ف بالتصنيف الدولي كمعيار جديد لوضع تصور مفهومي للإ ي عام 2001، اُع�ت
ه �ن ومنذ نرسش

عاقة كمصطلح واسع يشمل نواحي الضعف والعجز والقيود المفروضة عل الأنشطة والقيود المفروضة عل  عاقة. تُفهم الإ حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة. يمثل نموذج التصنيف الدولي الفهم الحالي  ي فهم الإ
المشاركة. ويستخدم التصنيف الدولي لغًة محايدًة ويستند إل نهج بيولوجي نفسي اجتماعي �ن

عاقة والعوامل السياقية.  ن الوضع الصحي والأداء الوظيفي والإ للتفاعل ب�ي

ي سياق التعليم الجامع. ولأنه يتخذ نهجاً عالمياً، ل يدمج التصنيف الدولي أو يستبعد مسبقاً أي 
عاقة �ن ويوفر التصنيف الدولي إطاراً مفيداً لفهم الإ

عاقة. ويمكن استخلص  عاقة، لكنه ل يُعرّف الإ طفل أو بالغ ممن يعانون أو يطورون أي إعاقات. يوفر التصنيف الدولي اللبنات الأساسية لتعريف الإ

عاقة مقارنًة بتعريفها عند تحديد  ي مرحلة الطفولة المبكرة سيتم استخدام تعريف أوسع للإ
تعريفاٍت مختلفة لأغراض مختلفة. ففي برنامج الوقاية �ن

الأهلية بغرض الحصول عل المنافع النقدية. 

ي حل المشاكل 
ي النهج المتبع �ن

عاقة وكيف يؤثر هذا عل تصورهم لأي شخص، و�ن ي فهمهم الخاص للإ
ن للتفك�ي �ن يدعو التصنيف الدولي المستخدم�ي

ي ذلك معتقداتهم ومواقفهم. ويعت�ب مفهوم المشاركة هو الأك�ش أهمية فيما يتعلق بالتعليم الجامع؛ حيث يوفر التصنيف الدولي هنا 
المحددة، بما �ن

ي 
ات ال�ت ي تؤدي إل فرض قيوٍد عل المشاركة. فالتعليم الجامع يتعلق بالبيئات وكيف يمكن للتغي�ي

كًة لستكشاف العوامل الدينامية ال�ت إطاراً ولغًة مش�ت

تتم عل البيئة أن تساعد الأطفال عل المشاركة بأقص إمكاناتهم. إذ يساعد التصنيف الدولي عل جمع المعلومات من مصادر مختلفة للتوصل إل 

ض المشاركة. ي تع�ت
فهم أكمل للحواجز الحالية ال�ت

نسان وفلسفة التعليم  كاً وتصنيفاً يمكن استخدامه لخلق أدواٍت وإجراءاٍت متوافقة مع النهج القائم عل حقوق الإ يوفر التصنيف الدولي إطاراً مش�ت

الجامع. وينبغي تطوير أدوات ملئمة لأغراض التحديد والتقييم والتخطيط والتقويم. وقد عملت بعض البلدان بالفعل عل تطوير هذه الأدوات، 

عدادات التعليمية. ن البلدان والإ ي يمكن مشاركتها ب�ي
ات ال�ت ايدة من الخ�ب ن وهناك مجموعة م�ت

ملحظات 

خامسا- الملخص
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عاقة النهج البيولوجي والنفسي والجتماعي حول الإ

ي مقر الأمم المتحدة 
وتوكول الختياري الملحق بها )A/RES/61/106( بتاريخ 13 ديسم�ب 2006 �ن عاقة ، وال�ب أُعتمدت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

وتوكول الختياري”  تفاقية و 44 دولة موقعة عل “ال�ب ي نيويورك، وُفتح باب التوقيع عليها بتاريخ 30 مارس 2007. كان هناك 82 دولة موقعة عل الإ
�ن

فتتاح. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق  ي يوم الإ
ي التاريخ عل إتفاقية للأمم المتحدة �ن

ن �ن تفاقية. وهذا أك�ب عدد من الموقع�ي ومصادقة واحدة عل الإ

ن التنفيذ  تفاقية ح�ي قليمي. ودخلت الإ نسان تتاح للتوقيع عليها من جانب منظمات التكامل الإ ين، وأول إتفاقية لحقوق الإ ي القرن الحادي والعرسش
نسان �ن الإ
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نسان والموجهة عملياً  ي تقوم عل أساس المعاي�ي الدولية لحقوق الإ
ية ال�ت نسان هو إطار مفهومي لعملية التنمية البرسش النهج القائم عىل حقوق الإ

ية والتوزيع المجحف  ن ي صميم مشاكل التنمية ومعالجة الممارسات التمي�ي
ي تكمن �ن

نسان. وهو يسعى إل تحليل الفوارق ال�ت لتعزيز وحماية حقوق الإ

ي العملية التنموية.  
للسلطة الذي يحول دون التقدم �ن

ن ظروفه الصحية والعوامل البيئية والعوامل  عاقة والصحة ينظر إل الأداء الوظيفي للشخص كتفاعل دينامكي ب�ي التصنيف الدولي لالأداء الوظيفي والإ

ي يقوم بها الناس 
: وظائف الجسم وبنيته لدى الناس، والأنشطة ال�ت عاقة كمفاهيم متعددة الأبعاد متعلقة بما يلي الشخصية.  وهو يعرّف الأداء والإ

ي بيئتهم.
ات �ن ي تؤثر عل هذه الخ�ب

ي يشاركون فيها، والعوامل ال�ت
ومجالت الحياة ال�ت

ام بإزالة  ن ي  المدرسة  لستيعاب الإحتياجات المختلفة للطلب الأفراد، والل�ت
دماج هو إدراك الحاجة إل تحويل الثقافات والسياسات والممارسات �ن الإ

مكانية.  ي تحول دون تلك الإ
الحواجز ال�ت

الحياة  ي 
التعلم و�ن ي 

�ن زيادة مشاركتهم  تلبيتها من خلل  ن والعمل عل  المتعلم�ي إحتياجات جميع  ي 
�ن للتنوع  ستجابة  الإ الجامع هو “عملية  التعليم 

ن والأساليب والب�ن  ض تغي�ي وتعديل المضام�ي ي التعليم ومن التعليم.    وهو يف�ت
الثقافية والمجتمعات المحلية، وكذلك الحد من ظاهرة الستبعاد �ن

كة تشمل جميع الأطفال من فئة عمرية معينة وبناء عل اقتناع راسخ بأن مسؤولية تعليم جميع الأطفال تقع عل  ي ظل رؤية مش�ت
اتيجيات، �ن س�ت والإ

عاتق الدولة”.

عاقة ناجمة  ي للفرد يمكن علجه أو التخلص منه بمساعدة طبية. لذلك، تعت�ب الإ عاقة كمشكلة صحية أو وضع ط�ب عاقة” يفرس الإ ي للإ  “النموذج الط�ب

ي الصحي مسؤولية التخفيف من ألمه ومعاناته. ]وهذا  ليس 
. ويُنظر إل الفرد المعاق عل أنه بحاجة إل علج، ويقع عل عاتق الإخصا�أ ي عن وضع ط�ب

ي الوقت الراهن.[
النموذج الذي تتبعه منظمة اليونيسف �ن

مرسد المصطلحات

http://www.un.org/disabilities
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 • ICF and ICF-CY Browser Version: http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

 • ICF Crosswalk to Assessment Instruments: http://apps.who.int/classifications/apps/icf/icfinstrumentmap/  

 • ICF Crosswalk to Research Evidence and Clinical Studies: http://cirrie.buffalo.edu/icf/crosswalk/

 • ICF Illustration Library: http://www.icfillustration.com/top_e.html

 • UNICEF CEE/CIS onICF: http://www.inclusive-education.org/keywords/icf

 • UNICEF Monitoring on Child Disability: http://data.unicef.org/child-disability/overview

ضافية المصادر الإ
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