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اخلدمات املقدمة للمعاقني في دولة االمارات، من تأهيلية وتعليمية وتشغيلية، 

وعلى كافة املســتويات االجتماعية والنفسية، حيث بذلت الدولة منذ قيام 

اإلحتاد الكثير من اجلهود من أجل تغيير واقع املعاقني نحو األفضل، وتسهيل البيئة املادية لهم 

واملرافق واألجهزة التي يستخدمونها لتصبح أكثر مالءمة الحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتعتبر مبادرة “احلكومة الذكية” النابعة من توجيهات ورؤية صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جتاه تطوير منظومة العمل احلكومي في البالد، والتي أطلقها 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، عالمة فارقة في حياة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأولياء أمورهم والعاملني معهم، 

ملا حتمله من أهداف ترمي إلى ضمان راحتهم، والوصول إلى أعلى مســتويات كفاءة اخلدمات 

املقدمة لهم مبختلف أشكالها.

حيث حتمل مبــادرة التحول إلى منوذج احلكومة الذكية العديد مــن اآلثار اإليجابية على واقع 

األشــخاص ذوي اإلعاقة في الدولة، من أبرزهــا اختصار عنصري الوقت واملــكان، إذ أن تقدمي 

اخلدمات للمعاقني عبر أجهزة االتصال احملمولة يكفل لهم الراحة الكاملة وســهولة احلصول 

على اخلدمات بأســرع وقت، وأيسر الســبل، وهذا يتطلب ضرورة التعاون والتنسيق بني كافة 

اجلهات املســؤولة عن تقدمي اخلدمات للمعاقني، من أجل تخطي عقبات التحول إلى احلكومة 

الذكية، وتكامل اخلطط التي تفضي إلى النجاح املنشود.

لقــد مرت وزارة الشــؤون االجتماعيــة مبراحل مختلفة فــي تطوير اخلدمــات التي تقدمها 

للمعاقــني، إذ أصدرت بطاقة املعاق الكترونياً األمر الذي وّفر وقت وجهد املســتفيدين، إضافة 

إلى اتباع أســاليب التقييم النفسي التربوي التي يتم تطبيقها على املعاقني عبر اإلختبارات 

ــن املعاقني واملهتمني من تتبع أخبار اإلعاقة عبر مواقع التواصل االجتماعي،  اإللكترونية، ومتكُّ

مروراً مبناهج طلبة التوحد عبر القصص االجتماعية التي سيتم توفيرها عبر أجهزة “اآلي باد” 

مع نهاية العام احلالي.

فيما ســتقوم الوزارة بدراســة جميع اخلدمات املقدمة للمعاقــني، وحتليلها وحتديد إمكانية 

تقدميها من خالل الهواتف الذكية، إما جزئياً أو بشــكل كامل، إلى جانب االطالع على أفضل 

املمارسات العاملية للوصول إلى خدمات مبتكرة ومبدعة، ميكن تقدميها عبر الهواتف الذكية، 

واألجهزة احملمولة )آي فون، أندرويد، بالك بيري وويندوز 8( مبا يسهل من حياة املعاقني وانخراطهم 

باجملتمع. وصوالً إلى تغطية أكبر عدد ممكن من اخلدمات املقدمة عبر الهاتف احملمول، على مدار 

الساعة، بشــكل إبداعي متطور يكســر الروتني، ويتميز مببادرة الوصول للمستهدفني إينما 

كانوا، وبسرعة تتناسب مع التطورات العصرية وتطلعات حكومتنا االحتادية الرشيدة.

مريم حممد خلفان الرومي

االفتتاحية

احلكومة الذكية.. أمل املعاقني 
حنو مستقبل أفضل

تتنــــوع
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حقوقي 6

آليات كتابة التقارير

لم تلزم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول 

األطراف بأســلوب أو طريقة محددة أو شــكل معني 

لكتابــة التقارير اخلاصــة بها، تاركًة هذه املســألة 

للســلطة التقديرية للدولة التي يتوجب عليها في 

نهاية املطاف تقدمي تقرير واٍف غير مبهم وال ملتبس. 

وعلى الرغم من ذلــك، فقد أحالت املادة 35 الفقرة 3 

األمر إلى جلنــة الرصد، حيث أعطتها صالحية إصدار 

ما تراه مناســباً من مبادئ توجيهيــة ينبغي أخذها 

بعني االعتبار في تقارير الدول، فقد نصت هذه الفقرة 

على أنه: “حتدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب 

تطبيقها علــى محتويات التقارير”. وقد أصدرت جلنة 

رصد اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة بالفعل 

جملــًة من املبــادئ التوجيهية التي تســاعد الدول 

األطراف وهي بصدد إعداد وكتابة تقاريرها لتخرجها 

على نحو دقيق وشامل. 

والواقــع أن التزام الدولــة باملبــادئ التوجيهية من 

شــأنه أن يجعل عملية إعداد وكتابة التقرير سهلًة 

وسلسة؛ خصوصاً في اتفاقية حديثة العهد بالرصد 

مثل اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، ناهيك 

عن كــون االسترشــاد بهذه املبــادئ تضمحل معه 

احتمــاالت رجوع اللجنــة على الدولــة بجملة من 

األسئلة واالستفسارات وطلب املعلومات.

وتتضمن املبادئ االسترشادية كما أوردتها جلنة رصد 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، معلومات عن 

شكل التقرير وأجزائه ومضمونه. وفي ما يأتي نحاول 

تلّمس هذه النقاط في حدود تبيان أساســيات إعداد 

وكتابة التقارير، الفتني إلى أن هذا املوضوع ال يســعه 

ورقة بحث أو عمل، إذ هو قــوام ملؤلَّف ومحور تدريب 

مكثَّف.

شكل التقرير وأجزاؤه

ال ينبغــي أن يتجاوز حجم التقريــر 60 صفحة على 

األكثر، كما ال يســتحب أن يزيد عدد صفحات الوثائق 

وامللحقات، إن وجدت، علــى 40 صفحة بحد أقصى. 

وال يظّن أحد أن العبرة بتكديس الصفحات وحشوها 

بالكلمات، بل إّن املهمة األشــق واملهارة األدق تكمن 

في اإليجاز الوافي واالختصار الشافي.

وواقع األمر أن التقارير غير املُسهبة حتظى دائماً بحظ 

أوفر من املراجعة والتقييم وبقدر أقل من التساؤالت 

وطلبات التوضيح.

ويتكــون التقرير املقدم إلى جلنــة الرصد من جزءين 

رئيســيني؛ األول يعالج اإلطار العــام للتقرير برمته؛ 

فيقدم املعلومات العامة عن الدولة موقعاً وســكاناً 

وموارد وغيرها، ثم يعرض إلى مجال حقوق اإلنســان 

في الدولة بوجه عام واصفاً حالها وما أجُنز في مضمار 

تعزيزهــا وحمايتها. وقد أحالت املبــادئ التوجيهية 

اخلاصة باتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة في 

إعداد وكتابة هذا اجلزء وفي الشــكل الذي ينبغي أن 

يكون عليه التقرير بوجه عام، إلى املبادئ التوجيهية 

املوحدة املقترحة من األمم املتحدة، حول إعداد وكتابة 

التقارير اخلاصة باالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق 

اإلنسان.

أما اجلزء الثاني من التقرير، فيختص باالتفاقية ذاتها 

مبّينا ما مت اتخاذه من تدابيــر، وما مت إجنازه في مجال 

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وميكن أن يتضمن 

هذا اجلزء أيضاً بياناً للتحديات والعوائق التي واجهت 

الدولــة، ورمبا ال تزال، فــي تنفيذ أحــكام االتفاقية، 

خصوصاً إذا كانت تلك التحديات والعوائق قد أفضت 

إلى عدم إحــراز تقدم ملموس في أحد اجملاالت، أو كان 

من شأنها اإلبطاء في إحراز ذلك التقدم املنشود.

 وعلــى خالف مــا جرى عليــه العمل فــي التقارير 

الصــادرة عن منظمــات اجملتمع املدني، فــإن الدولة 

مطالبــة باإلفصاح واإلبالغ عن حالة تنفيذ االتفاقية 

من جوانبها كافًة وفقاً ملوادهــا التي تتعلق بحقوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقة، بدءاً باملــادة 1 وانتهاًء باملادة 

33. أما منظمات اجملتمع املدني، فإنه بوســعها إعداد 

وتقدمي تقارير تخصصية تتعلق مبوضوع واحد أو أكثر 

من موضوعات االتفاقية؛ كأن تقــدم تقريراً عن احلق 

في التعليــم أو العمل والتأهيــل أو املرأة أو الصحة 

أو التهيئــة البيئيــة وغيرها من احلقــوق املنصوص 

عليها في  االتفاقية، وفقــاً ألولويات تلك املنظمات 

وما تستشــعره من مناطق يبدو فيهــا الوهن جلّياً 

والضعف بّيناً.

مضمون التقرير ومتطلبات إعداده

لقد ذكرنا فــي ما مضى أن موضــوع الرصد ينصب 

على حالة تنفيذ االتفاقيــة وتطبيق أحكامها على 

الصعيــد الوطني. وهذا مــؤداه أن الدولــة الطرف 

في تقريرها ملزمة ببيــان التدابير التي اتخذتها في 

سبيل الوفاء بالتزاماتها الدولية املنصوص عليها في 

االتفاقية. وتبيان ذلــك يتطلب جملًة من األمور التي 

يجــب على الدولة حتقيقها قبل الشــروع في كتابة 
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التقرير. ومن أهم تلك  املتطلبات اآلتي:

بيانات  بيانات وإحصاءات، فبــدون قاعدة  قاعدة   

وإحصــاءات دقيقة تفصح بواقعيــة عن أعداد 

األشــخاص ذوي اإلعاقة وفقــاً للتعريف املتبنى 

في االتفاقية، وعن منظماتهم واخلطط اخلاصة 

بقضايا اإلعاقة والبرامــج املنفذة في هذا اجملال، 

فإنــه ال ميكن احلديــث بحال عن تقريــر قوي ذي 

مصداقيــة وهو يغفــل أمراً جوهريــاً مثل هذا 

يتعلق بأصحاب القضية وشؤونهم؛

آليات متنوعة جلمع املعلومات واســتقراء مدى   

رضى املعنيــني عن ما هو منّفذ مــن االتفاقية، 

وهذا األمر يتطلب قيام جهــات الدولة اخملتلفة 

بالتنســيق في مــا بينهــا لتبــادل املعلومات 

والبيانات، لتقوم جهة واحدة بعد ذلك بجمعها 

وتصنيفها وحتليلهــا وصياغتها. كما أّن الدولة 

مطالبة بعقد لقاءات تشاورية وإجراء مسوحات 

ميدانيــة والقيــام -إذا أرادت- بدراســات احلالة 

ومجموعــات التركيز، أو ما يســمى باجملموعات 

البؤرية، التي تهدف إلى معرفة كيف يرى اآلخرون 

الوضــع القائم وكيــف يقّيمونــه. وباختصار، 

فــإن الدولة وهي في مرحلة الشــروع في إعداد 

تقريرها الرســمي حول حالة تنفيــذ االتفاقية، 

حتتاج إلى اســتخدام كل وســيلة فّعالة ممكنة 

جلمع املعلومات املتناثرة في دوائرها ومؤسساتها 

اخملتلفــة، ثــم استشــارة أصحاب الشــأن من 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظماتهم للوقوف 

على مكامــن اخللل هنــا وهنــاك، حيث ميكن 

تداركها وإخراج التقرير بصورة أفضل وأكمل؛

فريق مــن الباحثــني املؤهلني، إذ ال ريــب في أن   

القيــام بجمــع املعلومات وحتليلها واســتقراء 

الواقع وإشراك املعنيني، على اختالف توجهاتهم 

ونظرتهم لألمور، كلها مســائل حتتاج إلى فريق 

مــن الباحثني املتخصصني في مجــاالت وأدوات 

البحث اخملتلفة؛

جلنــة صياغة أو خبير في صياغــة التقارير، فإن   

كل ما يتم جمعه مــن بيانات من جهات الدولة 

ومؤسســاتها ومــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ومنظماتهم، ال بد أن يتم صهره كله في بوتقة 

واحــدة، تخرج التقريــر في وحدة متماســكة 

مترابطــة، وكأنه صــدر عن جهة أو شــخص 

واحد، وهــذه املهمة حتتاج إلى مهــارة متناهية 

فــي الصياغــة والتحليل والتصنيــف والتجرد 

اللجنة  أو  واملوضوعية؛ بحيث يقوم الشــخص 

بكتابة التقرير في صيغته النهائية من جماع ما 

قام به فريــق البحث وما أعطته اجلهات اخملتلفة 

من معلومات وبيانات، وإذ تقوم جلنة الصياغة أو 

اخلبير بذلك؛ فإنه يجب أن يتجرد من سابق علمه 

أو معرفته بواقع احلال، فال يعكس إال ما تشــير 

إليه املعلومــات وما توحي به البيانات بال ميل أو 

زيغ أو افتئات؛

اعتمــاد املبادئ التوجيهية فــي صياغة التقرير،   

حيث تقّدم هذه املبادئ جملًة من األســئلة على 

كل مــادة من مواد االتفاقية، ابتــداًء من املادة 1 

وحتــى املادة 33، ومن مجمــوع األجوبة املقدمة 

يتكــون مضمــون التقريــر ويكتمــل محتواه. 

واألسئلة وإن كانت مبنيًة ومستقاًة من نصوص 

املواد محل السؤال، إال أّن اإلجابة عنها قد ال تبدو 

بالسهولة التي قد يعتقدها البعض، فالنصوص 

اخلاصة بالتعريفات واملبــادئ العامة وااللتزامات 

العامة واحلق في احلياة واألهلية القانونية وغيرها 

من املواد التي حتتاج إلى خبرة قانونية وحقوقية 

للتصدي لها وتبيان ما مت إجنازه فيها أو تبرير عدم 

حتقق مثل ذلك اإلجناز، كلها مسائل متخصصة 

حتتاج إلى تروٍّ كاٍف ودقة فــي الفهم وحجة في 

البيان؛

التوثيق، ويعد وبحق، من أهم القضايا التي يجب   

أّن توليهــا جهة إعــداد وكتابــة التقرير أهمية 

قصوى خصوصا في قضايــا اإلعاقة التي يكثر 

فيها الكالم املرسل واحلديث عن آمال املستقبل 

وأجــر من صبــر وحتّمل، إلى آخر ذلــك من أمناط 

احلديــث التي ال جتد لها محالً فــي لغة القانون 

ومقام مبادئ حقوق اإلنسان ومقتضيات وأسس 

رصــد االتفاقيــات الدولية. من هنا، فــإّن الدول 

األطراف مدعوة ملراجعة نهجها في التعاطي مع 

قضايا اإلعاقة بوصفها من أبواب اخلير واإلحسان 

واالجتماعية،  السياســية  الواجهــة  وتلميــع 

والّتحول إلى النظــر إلى هذه القضايا والتعامل 
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معها وفقــاً لتصنيفها الصحيــح بوصفها من قضايا 

حقوق اإلنســان الواجــب احترامهــا وحمايتها وكفالة 

التمتع الكامل بها وممارســتها على أساس من املساواة 

مــع اآلخرين، فمن كفل ذلك وضِمنه، فقد أوفى بالتزامه 

وأدى، ومــن لم يفعــل، أخــل بواجبه وقّصــر، فلزمت 

محاســبته ومســاءلته بال ترخص في ذلكم أو هوادة أو 

لني.

ما بعد الرصد الدولي

  لقد سبقت اإلشارة إلى أن عملية الرصد الدولي في كنهها 

ليست عملية محاسبة أو مالحقة للدول األطراف من جانب 

اجملتمــع الدولي، بل هــي عملية تهدف في املقــام األول إلى 

حتديد أسباب وعوائق اخللل في مجال ما، ومن ثم السعي إلى 

تقدمي الدعم الالزم، بغية معاجلــة ذلك اخللل والتغلب عليه. 

بل إن الرصد الدولــي قد يأخذ من إحدى الــدول التي أثبتت 

جديًة في تنفيذ أحكام االتفاقية، والتزاماً بكل ما جاء فيها؛ 

منوذجاً حتاكيه الدول األخــرى من خالل تبادل اخلبرات واملعارف 

والتجارب.

وتأكيداً على هذه املعاني، نصت املادة 36 الفقرة 5 من اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه: “حتيل اللجنة، حسبما 

تراه مالئما، إلى الــوكاالت املتخصصة وصناديق األمم املتحدة 

وبرامجها وسائر الهيئات اخملتصة، أي تقارير من الدول األطراف 

تتضمن طلباً للمشــورة أو املساعدة التقنيتني، أو تشير إلى 

حاجتها ملثل هذه املشورة أو املساعدة، وتشفعها مبالحظات 

اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن وجدت”. 

وفي االجتاه نفسه، نصت املادة 37 الفقرة 2 من االتفاقية على 

أنــه: “تولي اللجنة، في عالقتها مع الــدول األطراف، االعتبار 

الالزم لسبل ووســائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه 

االتفاقية، مبا في ذلك عن طريق التعاون الدولي”.

 تقطــع هذه النصوص مبــا قررناه مــن أّن عملية الرصد هي 

في واقعها عمليــة داعمة بل وآلية من آليــات تعزيز تنفيذ 

االتفاقية وحتقيق أهدافها وغاياتهــا؛ لذلك، فإن جلنة الرصد 

وبعد أن تفرغ مــن مراجعة التقرير املقدم إليها ومناقشــة 

الدولة الطرف فيه، تصدر توصيات تسلط الضوء، من خاللها، 

على مواطن الضعف في عملية تنفيذ االتفاقية وما يحتاجه 

الواقع من تطوير وحتسني؛ بحيث تشكل تلك التوصيات إطار 

عمل ميكن للدولة الطرف الســير على هدي منه وصوالً إلى 

ما ترجتــي حتقيقه حتى موعد التقرير التالي. 

ولهذه الغاية، فقد جعلــت الفترة الفاصلة 

بــني كل تقرير ومــا يليه أربع ســنوات، ميكن 

للدول في غضونها اتخاذ مــا يلزم من تدابير 

وإجراءات فّعالة؛ استجابًة للتوصيات الصادرة 

عن اللجنة. ونشير هنا فقط إلى أّن الدول التي 

اكتســبت وصف الدولة الطــرف وقت دخول 

االتفاقية حيــز النفاذ في أيــار مايو 2008، 

ملتزمة بتقــدمي تقاريرها األولى للجنة 

الرصد خــالل عامني من ســريان 

االتفاقية ونفاذها، ثم تبدأ بعد 

األربع  الســنوات  فترة  ذلك 

بوصفهــا املهلة القصوى 

لتتقدم  للــدول  املمنوحة 

بتقاريرهــا، وذلك كله على 

التفصيــل الذي أوردته املادة 

35 الفقرتان 1 و2 اللتان نصتا 

على أنه: “تقــدم كل دولة طرف 

إلى اللجنة، عــن طريق األمني العام 

لألمم املتحدة، تقريراً شامالً عن التدابير املتخذة 

لتنفيــذ التزاماتها مبوجب هذه االتفاقيــة وعن التقدم احملرز 

في هذا الصدد، وذلك خالل فتــرة عامني عقب بدء نفاذ هذه 

االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية؛

تقدم الدول األطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 ســنوات 

على األقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك”.

ينتهــي بنا املقام هنا في احلديث عــن عملية الرصد الدولي 

التي نعاود التأكيد على أنهــا عملية ذات أثر كبير في تعزيز 

نفــاذ وتنفيذ اتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة على 

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي على حد سواء.
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االتفاقية الدولية 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

اإلطار العام للتنفيذ والرصد:

إعداد : د. أحمد العمران
باحث قانوني

وزارة الشؤون اإلجتماعية
 اإلمارات العربية المتحدة
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بالتزامات  األطــراف  الدول  االتفاقية  تلزم 

عامة بشــأن تنفيذ أحكامها،  ومراقبة مدى 

االلتزام بذلك من قبل الدولة املصدقة عليها.

وهي لهذا الغرض تقرر في مادتها 33 ما يلي:

1 – تعني الدول األطراف،  وفقا لنظمها االدارية،  

جهة تنســيق واحــدة أو أكثــر في إطار 

احلكومة تعنى باملســائل املتصلة بتنفيذ 

الواجب ملسألة  االتفاقية،  وتولي االعتبار 

إنشاء أو حتديد آلية تنسيق داخل احلكومة 

لتيســير األعمال ذات الصلة في مختلف 

القطاعات وعلى مختلف املستويات.

2 – تقــوم الدول األطــراف،  وفقــا لنظمها 

القانونية واالدارية،  بتشــكيل أو تعزيز أو 

تعيني أو إنشــاء إطار عمــل داخل الدولة 

الطرف،  مبا في ذلك جهاز مســتقل واحد 

أو أكثر،  لتعزيــز هذه االتفاقية وحمايتها 

ومراقبة تنفيذهــا،  وتأخذ الدول األطراف 

بعني االعتبار،  عند تعيني أو إنشــاء مثل 

هذا اجلهاز،  املبــادئ املتعلقة مبركز وطرق 

عمل املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق 

االنسان وتعزيزها.

3 – يسهم اجملتمع املدني،  وبخاصة األشخاص 

ذوو االعاقــة واملنظمات املمثلة لهم،  في 

عملية املراقبة،  ويشاركون فيها مشاركة 

كاملة.

وكما هو ظاهر من نص هذه املادة فإن االتفاقية 

تفرق بني وظيفتــي التنفيذ والرصد من حيث 

املفهوم ويُعهد باملسؤولية عنهما إلى كيانني 

منفصلني. كما توجب على احلكومات إشراك 

األشخاص ذوي االعاقة مشــاركة كاملة في 

عمليتي التنفيذ والرصد.

تنفيذ االتفاقية

مبوجب الفقرة 1 من املادة 33 فإن مســؤولية 

تنفيذ االتفاقية على املســتوى الوطني تقع 

علــى عاتق احلكومــات التي يتوجــب عليها 

لتحقيق ذلك تعيني جهة أو جهات التنســيق 

ووضع آلية للتنسيق فيما بينها.

ويُعهــد إلى جهة أو جهات التنســيق جميع 

املسائل املتصلة  بتنفيذ االتفاقية.

وقــد تشــكلت بالفعــل داخــل كثيــر من 

احلكومات جهة تنسيق وطنية معنية مبسائل 

االعاقــة،  ويرجع ذلك ضمــن جملة أمور إلى 

القواعد املوحدة بشــأن حتقيق تكافؤ  تنفيذ 

الفرص للمعاقني وعلى هذا النحو،  فإن تنفيذ 

الفقرة 1 من املادة 33 قد يقتضي إعادة النظر 

في الهياكل القائمة بالفعل بدال من إنشــاء 

كيانات جديدة. ولضمان تنفيذ االتفاقية على 

نحو فعال،  قد يكون من املهم اعتماد نهج ذي 

شقني وتعيني جهات تنسيق على مستوى كل 

أو معظــم االدارات أو الوزارات فضال عن تعيني 

جهة تنســيق شــاملة واحدة داخل الوزارات 

تكون مسؤولة عن تنفيذ االتفاقية.

وميثل تعيني جهات تنســيق معنية مبســائل 

االعاقة رد فعل لالعتراف بأن التنفيذ الكامل 

والفعال لالتفاقية يقتضي اتخاذ إجراءات من 

جانب معظم الوزارات احلكومية. ويتعني على 

جهات التنسيق هذه أن متثل الوزارات في آلية 

التنسيق الوطنية املنصوص عليها أيضا في 

الفقرة 1 من املادة 33.

 وينبغــي لواليتها أن تشــمل تعزيــز الوعي 

الــوزارة،  واملشــاركة في  باالتفاقيــة داخل 

وضــع خطة عمل بشــأن االتفاقيــة،  ورصد 

التنفيذ وتقدمي التقارير عنه في إطار مهامها 

الوظيفية.

 وفــي الوقت ذاتــه يســتجيب تعيني جهة 

تنســيق شــاملة معنية باالتفاقيــة داخل 

احلكومات للحاجة إلى ضمان وجود دور يتمثل 

في االشراف العام والترويج. ومن هذا املنطلق،  

فإن االعتبارات التالية تكتسب أهمية كبيرة

أوال: التحول النموذجــي الذي تقره االتفاقية 
بشــأن فهم االعاقة،  من فهم طبي تقليدي 

ضيق إلى فهم أكثر شــمولية وذلك من زاوية 

حقوق االنسان. وينبغي أن  يُتَبنى  هذا املفهوم 

في اختيار جهة التنسيق. وعليه فإنه يتوجب 

على احلكومــات جتنب تعيــني وزارة الصحة 

كجهة تنســيق لهــا،  كذلــك ينبغي جتنب 

تعيــني االدارات التعليميــة )التربية اخلاصة(

داخــل وزارات التعليم،  على غــرار  ما يحدث 

حاليا في بعض النظم.

الدولية حلقوق  االتفاقيــة  تنفيــذ  إن  ثاني��ا: 
األشــخاص ذوي االعاقة يتطلب إحداث زخم 

الوظيفية في احلكومة.  أرفع املستويات  على 

كما يتطلــب وضع جهة التنســيق املعنية 

باالتفاقية بالقــرب من احلكومــة،  مثال في 

مكتب رئيــس الدولة،  أو مكتب رئيس الوزراء،  

أو مجلس الوزراء.

ثالث��ا: يجب أن تتمتع جهة التنسيق القائمة 
داخل احلكومة بدعم حكومي كاف من حيث 

املوارد البشرية واملادية.

رابعا:   ال بد من تعيني جهات تنسيق لالتفاقية 
بشكل رسمي.

خامسا:  وإلى جانب جهات التنسيق العاملة 
في الوزارات املعنية،  ينبغي أن تُفســر الفقرة 
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1 من املــادة 33 أيضــا على أنها تشــير إلى 

الدول التي توجد بها مســتويات متعددة من 

احلكومات،  بحيث ميكن تعيني جهات تنسيق 

معنية مبســائل االعاقة على املستوى احمللي 

واالحتادي.

أما فيما يتعلق بوضع آلية التنســيق لتنفيذ 

االتفاقية فقد فرضــت الفقرة 1 من املادة 33 

على الدول األطــراف أن تولي االعتبار الواجب 

ملســألة إنشــاء أو تعيني آلية تنسيق داخل 

احلكومة لتيســير األعمــال ذات الصلة في 

مختلف القطاعات وعلى مختلف املستويات 

واألصعدة. وآليات التنسيق غالبا  ما تتشكل 

مــن جلان تنســيق تضــم ممثلني مــن وزارات 

مختلفة ومنظمات لالشــخاص ذوي االعاقة،  

وغير ذلك أيضا من منظمــات اجملتمع املدني،  

والقطــاع اخلاص ونقابات العمــال. وكثيرا ما 

تركز واليات هذه اللجان على وضع سياسات،  

وتعزيز احلوار في ميدان االعاقة،  وإذكاء الوعي 

العام ووظائف مماثلة. وكثيــرا ما تكون لهذه 

اللجان أمانات مــزودة مبوظفني،  وفي العديد 

مــن احلاالت يوجد مقرها في وزارات الشــؤون 

االجتماعية.

ويتيح التصديق علــى االتفاقية فرصة هامة 

لتعزيز الهيــاكل القائمة عنــد االقتضاء  أو 

إنشــائها. وعندما يجري تعيني أكثر من جهة 

تنســيق واحدة داخل احلكومة،  فإنه يبدو من 

املالئم أن تشــارك جهات التنســيق في آلية 

التنســيق. ويكون من األمثــل أن تتولى جهة 

التنسيق املوجودة داخل احلكومة رئاسة هذه 

اآللية وأن تضطلع باملسؤولية الرئيسية عند 

تنفيــذ االتفاقية. وبهذا تســتطيع الوكالة 

احلكوميــة،  من خالل العمل املشــترك   بني 

الوزارات،  أن تركز نشــاطها والسياسات التي 

تضعها على مجاالت تكــون لها فيها قيمة 

مضافة،  وتتجنب االزدواجية وتســتفيد على 

أفضل  وجه من املوارد املتاحة.

إطار عمل للرصد

  توجب الفقرة 2 من املادة 33 من االتفاقية على 

الدول أن تعزز أو تنشــئ إطــار عمل مبا في ذلك 

آلية مســتقلة واحدة أو أكثر لتعزيز االتفاقية 

وحمايتهــا ورصــد تنفيذها. ولــم تنص هذه 

الفقرة  على شكل تنظيمي محدد إلطار العمل 

الوطني للرصــد،  وللدول األطــراف احلرية في 

حتديد الهيكل املالئم وفقا لسياقها السياسي 

والتنظيمي. وميكــن للخيــارات أن تتراوح  من 

إســناد وظيفة الرصد إلى كيــان واحد أو أكثر 

مبا في ذلك تشــكيل كيانات داخلة حتتها متى 

اقتضى األمر ذلك.

ومبوجب الفقرة رقم 3 من املادة 33 من االتفاقية،  

يتعني على الدول األطراف إشراك األشخاص ذوي 

االعاقة في كل مــا تقدم أي في عمليتي تنفيذ 

االتفاقية ورصد تنفيذها.

كما ينص هذا املتطلب حتديدا على املبدأ العام 

املتمثل في مشــاركة األشــخاص ذوي االعاقة 

وكما هو منصوص عليه في املادة الثالثة منها،  

وااللتزام العام الوارد في الفقرة رقم 3 من املادة 

الرابعة من االتفاقية املتمثل في التشــاور على 

نحو وثيق مع األشــخاص ذوي االعاقة من خالل 

املنظمــات التي متثلهم بشــأن وضــع وتنفيذ 

التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ  هذه 

االتفاقيــة وفي عمليات صنــع القرارات األخرى 

بشأن األشخاص ذوي االعاقة.

وميكن القول بأنه يبدو أن الفقرة رقم 3 من املادة 

33 تشمل املشــاركة املباشــرة وغير املباشرة 

لألشــخاص ذوي االعاقــة في عمليــة الرصد،  

فاملشاركة املباشرة قد تتحقق باستقدام خبراء 

نفســهم أشــخاص ذوو إعاقة    يشاركون في 

أعمال الرصــد التي يضطلع بهــا إطار العمل 

املعني بالرصد.  أما املشاركة غير املباشرة  فهي 

متمثلة في وجــود منظمات ممثلــة للمعاقني 

داخــل جلنة الرصــد. ويوصى بإجراء مناقشــة 

مفتوحة مع منظمات املعاقني لتحديد املعايير 

التي استندت إليها ميكن للمنظمات من خاللها 

أن تعتبر ممثلة  لهؤالء األشخاص.

* هذا املقال ملخص آلليات التنفيذ والرصد وال يعرب بالضرورة عن رأي الكاتب.
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يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
لغة اإلعالم يف تناول حقوق وقضايا االشخاص ذوي اإلعاقة ؛ 

12

د. مهند صالح العزة
مسؤول قسم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج تعزيز وتطوير 

المجتمع المدني في األردن.

قل  و ال تقل

"يا سالم أو يا حرام"
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د. مهند صالح العزة
مسؤول قسم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج تعزيز وتطوير 

المجتمع المدني في األردن.
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يجب البدء بكلمة "أشــخاص" لتحقيق التحــول من النموذج 

الفردي الذي يتعاطى مع اإلعاقة مبعزل عن الشخص، إلى النموذج 

الشمولي الذي ينظر إلى اإلعاقة بوصفها حالة من تداخل العوائق 

البيئية والسلوكية مع العوامل الشخصية. يجب أن يتوسط بني 

كلمة "شخص أو أشــخاص" وكلمة "إعاقة"؛ كلمة "ذوو أو ذو"؛ 

تأكيداً على أن اإلعاقة ليســت لصيقًة بالشخص. كما أن "ذوي 

االحتياجات اخلاصة" تعبير مضلل ألنه يعبر عن كل شخص لديه 

احتياج خاص أياً كان نوعه؛ وهو أمر منطبق على الناس جميعاً.

حتقيقاً للنموذج الشمولي والتوازن اجلندري؛ فال بد من ذكر كلمة 

“مرأة” ومن ثم “ذات إعاقة” لألسباب نفسها املبينة أعاله.

ليس كل أصم أبكم. وقــد أصبحت كلمات “أصم، أطرش، أطرم” 

تســتخدم للداللة على أمور ســلبية بل وتســتخدم للنقد أو 

التقريع، وذلك نتيجًة لتجذر القوالب النمطية؛ ومن ذلك: “صّمت 

احلكومة أذنيها عن...” “زي األطرش في الزفة”...

“اإلعاقة البصرية” تشتمل على األشــخاص ضعاف البصر على 

اختالف درجاته واألشــخاص املكفوفني،  بينمــا “أعمى وضرير” ال 

تعبر إال عن األشــخاص املكفوفني كلياً. كلمــات “أعمى وضرير” 

تكّرس صور منطية مرفوضة وتســتخدم للداللــة على التخبط 

وعدم الوعي باألمور.

إن الكلمات النمطية املســتخدمة للتعبير عن األشــخاص ذوي 

اإلعاقة اجلسدية من مثل: “مقعد، عاجز، مكرسح...” كلها جتعل 

من صفة “العجز” ســمًة لصيقة بالشخص ومتحدًة معه، هذا 

فضالً عن أن هذه الكلمات تســتخدم أيضاً للتعبير عن حالة من 

الضعف واجلمود وعدم الفاعلية: “وجدت نفســي مشــلوال، ُشّل 

تفكيري....” 

قل

قل

قل

قل

قل

ذوي  معاقــون،  معوقــون، 

عجزة،  اخلاصــة،  االحتياجــات 

أصحــاب العاهــات، متحــدي 

التحديات،  اإلعاقــة، أصحــاب 

فرسان اإلرادة، فرسان التحدي.

معوقة، معاقة

الصم والبكم،

 أطرش، أخرس، أطرم

أعمى، ضرير 

عاجز، مشلول، مكرسح، 

مكّسح، كسيح مقعد 

األشخاص ذوو اإلعاقة

املرأة ذات اإلعاقة

شخص أصم أو شخص ذو 

إعاقة سمعية

شخص ذو إعاقة بصرية أو 

شخص مكفوف

شخص ذو إعاقة جسدية – 

شخص ذو إعاقة حركية

ال تقل

ال تقل

ال تقل

ال تقل

ال تقل

عالمي
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قصر القامة هو شكل من أشكال اإلعاقة اجلسدية. كلمة “قزم” 

تســتخدم للتقليل من شــأن شيء أو شــخص: “ال حتاول تقزمي 

األمور... إنهم أقزام في مواجهتنا....”

ليــس من حق أحد أن يحكم على أي شــخص بأنــه “متخلف”، 

فالتخلف يكمن فــي انعدام التهيئة البيئيــة وغياب الترتيبات 

التيسيرية وليس في احلالة الذهنية للشخص. وقد أصبحت هذه 

العبارة تستخدم بشكل ممنهج للداللة على التراجع بل وللسباب 

في كثير من األحيان: “دول متخلفة اقتصادياً وسياسياً... شعوب 

متخلفة... هذا اقتراح يدل على أن صاحبه متخلف عقلياً...”

لقد قادت شــعوب منغوليا في روســيا حملًة واســعًة من أجل 

القضاء على هذا االســتخدام التمييزي ضدهم وضد األشخاص 

ذوي اإلعاقة الذهنية من متالزمة داون. متالزمة داون نسبًة إلى من 

اكتشف هذا النوع من اإلعاقة الذهنية. ال يحق ن ننسب شخصاً 

إلى شعب أو أمة لكون مالمحه تتشابه معهم. 

التوحد هو نوع مــن أنواع اإلعاقة الذهنية. كلمة “متوحد” تغفل 

الشخص وتعّبر عنه بصفة غير دقيقة.

إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة النفســية االجتماعيــة واألطباء 

النفســيني يؤكدون أنه ال وجود علمي وعملي للشخص “اجملنون”. 

اإلعاقة النفســية ترتب عوائق ســلوكية مصدرهــا “الوصمة” 

ونظرة اجملتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية، مما يقّيد انخراط 

هــؤالء األشــخاص واندماجهم فــي اجملتمع، لذلك يُســتخدم 

تعبير “النفســية االجتماعية” للتأكيد على مــا تلعبه العوائق 

الســلوكية االجتماعية من دور في إقصاء ومتييز في هذا الصدد. 

تستخدم كلمات: “مجنون ومعتوه...” للداللة على كل ما هو غير 

عادي أو غير منطقي وغير متوازن أو مقبول: “تصرف جنوني، فكرة 

مجنونة، مجنون القرية...” 

قل

قل

قل

قل

قل

قزم

متخلف عقلياً، معوق منائياً

منغولي

متوحد

مجنون، معتوه، سفيه

شخص ذو إعاقة جسدية من 

قصار القامة

شخص ذو إعاقة ذهنية

شخص ذو إعاقة ذهنية – 

متالزمة داون

شخص ذو إعاقة ذهنية – 

التوحد

شخص ذو إعاقة نفسية 

اجتماعية

ال تقل

ال تقل

ال تقل

ال تقل

ال تقل

عالمي



مبـــادرة  عطــايــا

“ عندما نعطي ... حنن يف الواقع نأخذ .... نأخذ مش��اعر 
الرضا ممن وصلهم عطاؤنا، نأخذ الفرحة برؤية االبتسامة 
على وجوههم، هذا ناهيكم عن األجر العظيم من اهلل” 
شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان

رئيسة اللجنة العليا لمعرض عطايا 

5th-9th May 2013 مبادراتي
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املبادرة الكرمية  من حرم ســمو 

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

ســمو الشــيخة شمســة بنت حمدان بن 

محمد آل نهيان

عطايا اخلير التي جتــاوزت احلدود وحلقت في 

فضاء اإلنسانية ....

املبادرة التي ميتد عطاؤها املوصول إلى رحاب 

الكون الفسيح ...

تســتمطر من ســحب اخلير نوعــاً مميزاً من 

العطاء...متنح البلسم والدواء بكل سخاء....

خيرها في هذا العام يعم سماء دولة اإلمارات 

احلبيبة يحمل مشــعل األمــل في موضوع 

يحتاج إلى الكثير من العمل .... )التوحد(

الرؤيا :
أن نكون عامالً مســاعداً للترويج للمشــاريع 

اخليرية وتكويــن مفهوم جديد  واملؤسســات 

للعطاء

رسالتنا:
للمشــاريع  للترويج  املرجوة  األهــداف  حتقيق 

واملؤسســات اخليرية من خالل تســخير املوارد 

واخلبــرات واســتحداث طرق جديــدة لتعريف 

اجملتمع بها.

قيمنا : 
- احلماسة والشغف 

- روح التعاون واملرونة

- االبتكار مع حتمل املسؤولية 

- االتصال الفعال

- العمل اجلماعي 

فكرة املبادرة : 
االميان بأهمية الدور الذي تقوم به املؤسســات 

اخليريــة على مســتوى العالم، وتشــجيعها 

على زيادة كفاءاتها وحتسني مواردها، من خالل 

الترويج املقــدم في معرض عطايا والســعي 

إلى توجيه الرأي العام وتســليط الضوء على 

اخلدمات التي تقدمها مثل هذه املؤسسات.

معرض عطايا :
معرض عطايا منصــة لتقدير جهود مثل هذه 

املؤسســات في خدمــة البشــرية والقضايا 

االنسانية، تســويق مثل هذه اجلهود الواضحة 

التي تســتحق التقدير ... عطايا ليس معرضا 

لعرض منتوجات معينة .... انه منصة بارزة مميزة 

متثل منوذجا فريدا للتعبير عن شكر العطاء.

عطايا 2013  للتوحد

التوحد هو أشــهر نوع من أنــواع االضطرابات 

النمائية املتداخلة واملعقدة  والتي تظهر خالل 

السنوات الثالثة األولى من عمر الطفل، وذلك 

نتيجة الضطراب عصبي يؤثر في عمل الدماغ،  

ويزيد معدل انتشار التوحد بني األطفال الذكور 

أربع مرات  عنه بني االناث .

وال ميكن مالحظته بشــكل واضح حتى ســن 

24 - 30 شــهراً، حينما يالحــظ الوالدان تأخراً 

واضحا في اللغــة واللعب والتواصل والتفاعل 

االجتماعي .

إن إزدياد عدد احلاالت املصابة باضطراب التوحد 

في دولة االمارات العربيــة املتحدة، وعدم توفر 

عدد كاف من املراكز الستيعاب احلاالت املوجودة 

وعدم توفر كوادر كافية متخصصة، باالضافة 

إلى الكلفــة العالية التــي يتكبدها األهالي 

لتأهيل أطفالهــم ودمجهم جعل عطايا هذا 

العام تتجه للتوحد

عطايا وعطايا وعطايا

ترســم  عطايا هذا العام األمل والبسمة على 

أطفال التوحد وذويهم، وقد رافق املبادرة العديد 

مــن البرامــج وورش العمل املثمــرة واملفيدة  

شــملت برامــج تعليمية وصحيــة وتدريبية 

وتوعويــة باإلضافــة إلى برامــج تكنولوجية 

وغيرها والتي استهدفت أولياء األمور واملعلمني 

وتوزيع  واإلختصاصيني بكافــة تخصصاتهم  

قصــص مؤلفة خصيصــا ألطفــال التوحد 

رافقها ورش عمل من املؤلف نفسه.

ومن أجمل ثمارها أنها ستقدم برنامجاً تدريبياً 

للمختصني خارج الدولة باختيار فريق من كافة 

االمارات للتدريب علــى أفضل الطرق العلمية 

والبرامــج في التعامــل مع حــاالت التوحد، 

باالضافــة إلى أجهــزة وجتهيــزات في بعض 

املراكز وتوفيــر برامج غذائية وفحوصات طبية 

لألطفال.

ومن اجلدير بالذكر ان عطايــا اخلير لعام 2012 

حلقت في سماء الوطن العربي و ساهمت في 

فتح آفاق من األمل ملرضى السرطان من أطفال 

لبنان  

 2012 لعــام  اخلــر  عطايــا 
حلقت يف مساء الوطن العربي 
وســاهمت يف فتح آفــاق من 
األمــل ملرضى الســرطان من 

األطفال يف لبنان  
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مقدمة :
مشـــروع توعوي يسعى إلى التنشـــئة األمنية 
واألخالقية املناســـب للطلبة، مـــن خالل توجيه 
كافـــة اجلهود التوعوية للمؤسســـات والهيئات 
احلكوميـــة واألهلية ضمـــن إطار واحـــد، وفق 
منظومة اســـتراتيجية واحدة ممـــا يدعم برامج 
هذه اجلهـــات والهيئات وأنشـــطتها ويوســـع 
نطاقهـــا اجلغرافـــي، ويضمن توحيد الرســـائل 
دون  من  االيجابية  وتأثيراتهـــا  التوعوية  الوقائية 

زيـــادة األعباء على عاتـــق الطالب.
وأشرفت  وأدارته  املشروع  دبي  شرطة  أطلقت  وقد 
وأهلية  حكومية  عدة  جهات  مع  بالشراكة  عليه 
وتنسيق اجلهود من أجل إعداد أجيال طالبية واعية 

محصنة أمنيا وأخالقيا.
املواطن  وإعداد  الوطن  بناء  إلى  البرنامج  ويهدف 
وتوثيق  وتعزيز  واملعرفة،  بالعلم  املتسلح  الصالح 
اجلرمية،  من  واحلد  األمن  ونشر  اجملتمعية  الشراكة 
باملعارف  الطالب  وتزويد  النبيلة  القيم  بترسيخ 
النافعة وبناء جيل قوي  واألفكار واملهارات احلياتية 
دولة  تشهدها  التي  والتطور  النمو  مسيرة  يدعم 

االمارات.
احلكومة  استراتيجية  مع  تتوائم  استراتيجية 
االحتادية ورؤية االمارات 2021، واخلطة االستراتيجية 
اجلهات  استراتيجيات  وتدعم  وتتناغم  دبي،  إلمارة 

املشاركة .

الرؤية :
والعالم،  الدولة  بها  تفتخر  واعية  طالبية  أجيال 

محصنة أمنيا وأخالقيا

الرسالة : 
الوطنية  اجلهود  توحيد  إلى  توعوي يسعى  برنامج 
املناسبة  واألخالقية  األمنية  التنشئة  سبيل  في 

جليل الطالب من خالل حتقيق األهداف التالية : 

األهداف الرتبوية : 
تقليل نسب التسرب الدراسي  •

تقليل معدالت االنحراف السلوكي  •
رفع معدالت التفوق الدراسي  •

األهداف األمنية :
خلق جيل من النشء يشارك الشرطة في منع   •

اجلرمية
تعزيز روح االنضباط السلوكي   •
رفع احلس األمني لدى الشباب  •

تدريب النشء على إدارة األزمات   •

الفئات املستهدفة :
األطفال  برياض  بدءا  اخملتلفة  التعليم  مراحل   •

وانتهاًء باملرحلة الثانوية
مراكز املعاقني   •

مراكز تعليم الكبار   •
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جتل��ي املس��ؤولية اجملتمعية بكاف��ة هيئاتها ومؤسس��اتها احلكومية 
واألهلية :

واملراكز  والنوادي  والهيئات  املؤسسات  من  كبيرة  مجموعة  شاركت 
واجلمعيات في هذا البرنامج مما وسع إطار ونطاق البرنامج 

منهجية الربنامج : 
في  ومهارات حياتية متنوعة تسهم  توعوية  مواد  البرنامج على  يحتوي 
حتصني الطالب أمنيا وأخالقيا، ومت تطوير املواد العلمية والتربوية لتتناسب 
مع قدرات واحتياجات كل مرحلة تعليمية بشكل علمي مدروس يتضمن 

أربعة جوانب : 

اجلانب التعريفي :  	
وأمنهم  حياتهم  وتهدد  بهم  حتيط  التي  باألخطار  الطلبة  تعريف 

ومستقبلهم 

اجلانب الوقائي : 	
األخطار  في  الوقوع  عدم  على  تعينه  التي  الوسائل  إلى  الطالب  إرشاد 

وكيفية التغلب عليها

اجلانب التقوميي : 	
السلوكيات  بعض  تقومي  على  تعينه  التي  الوسائل  إلى  الطالب  إرشاد 

اخلاطئة لديه

اجلانب التحفيزي : 	
األخطار  تفادي  تعينه على  التي  السلوكيات  ممارسة  الطالب على  حتفيز 

والتعامل اإليجابي معها

حمتوى  الربنامج
اجلانب النظري  ) 46 مادة توعوية متنوعة معدة من قبل مختصني ( 

أنشطة وفعاليات متنوعة ) أكثر من 20 فعالية سنويا ( 
اجلانب العملي ) التدريب العسكري، تدريب الكاراتيه، تدريب الدفاع املدني، 

كشافة املرور، مكافحة السمنة ( 

طلبة مركز دبي لتأهيل املعاقني 
انضمت كوكبة من طلبة مركز دبي لتأهيل املعاقني إلى برنامج التربية 

األمنية، فهم جزء ال يتجزأ من هذا اجملتمع، وهناك حاجة ملحة ملثل هذه 

التي قد تتعرض أكثر من غيرها  الفئات  البرامج سيما أنهم  من ضمن 

للمشاكل، فهي بحاجة إلى تدريب  حتى ال تكون فريسة سهلة لآلخرين. 

وقد القت املبادرة ترحيبا رائعا من قبل فريق البرنامج في القيادة العامة 

لشرطة دبي وعلى رأسهم املقدم خبير ابراهيم الدبل : مدير إدارة خدمة 

التدريب الدولي في اإلدارة العامة خلدمة اجملتمع في شرطة دبي، املنسق 

العام لبرنامج التربية األمنية.

العسكرية  التدريبات  بعض  على  املركز  طلبة  من  عدد  تدريب  وقد  هذا 

للطالب الذكور ورياضة الكاراتيه للطالبات اإلناث.

في  املشاركة  على  شجعوا  الطلبة  أمور  أولياء  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

هذه  مثل  بتوفر  سعادتهم  أبدوا  وقد  موافقتهم  أخذ  مت  حيث  البرنامج، 

البرامج التي توفر األمن واحلماية .

لكل  الصحية  احلالة  على  يعتمد  لتدريبهم  خاص  برنامج  إعداد  مت  كما 

طالب مشارك في البرنامج .

كلية  في  تدريباتهم  يتلقون  طالبا   25 عددها  البالغ  الدفعة  بأن  علما 

الشرطة بدبي، وسوف يتم تخريجهم بعد انتهاء فترة التدريب .

يتم التدريب وفق جدول مخصص لهم أيام االثنني واألربعاء من كل أسبوع 

وتتراوح أعمار الطلبة بني 12 - 25 سنة، ويتم تدريبهم بإشراف مشترك 

من مركز دبي لتأهيل املعاقني ومن كلية الشرطة بدبي .
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هذا امللصق او اإلشارة  مع النص املصاحب لها 
) السائق ال يسمع ( هي  من اإلشارات املعتمدة  
ومستخدمي  السائقني  تنبه  والتي  عامليا 
الطريق اآلخرين إلى أن السائق ال يعتمد على 

حاسة السمع  عند قيادته املركبة.

عندما يلصقها ضعيف السمع على سيارته
سماعه  بعدم  اآلخرين  السائقني  يعلم   •
ألصوات التنبيه. وبذلك ميكن جتنب احلوادث 
أصوات  سماع  عدم  عن  الناجتة  املرورية 

التنبيه .
ينبه السائقني اآلخرين إلى حاجته للتنبيه   •

بطرق أخرى مثل الضوء .
الدفاع  او  اإلسعاف  سيارة  سائقي  ينبه    •
وبسبب  الصوت  يسمع  ال  أنه  إلى  املدني 

ذلك لم يقم بإفساح الطريق لهم .

الصوت  يسمع  ال  بأنه  املرور  شرطي  ينبه   •
ولهذا السبب لم يتوقف او يفسح الطريق 
تنبيهه لها  التي مت  األمور  او غير ذلك من 
صوتيا .وبأنه يحتاج إلى طرق تواصل بديلة 
الكالم  إلى  احلاجة  عند  اليد  إشارة  مثل 
له  واضحا  املتحدث  وجه  يكون  وأن  معه 

كي يتمكن من فهم كالمه 

يجنب ضعيف السمع الكثير من املواقف   •
احملرجة نتيجة عدم سماعه للصوت . 

عندما تكون السيارة اليت أمامك حتمل هذه 
اإلشارة 

عندما تشاهد هذا امللصق ال تستخدم أصوات 
يكون  ذلك سوف  السائق ألن  لتنبيه  التنبيه  
إعتمد  لآلخرين  إزعاجاً  ويسبب  فائدة  دون 
وتأكد   . الضوء   مثل  أخرى  تنبيه  أدوات  على 
الذي ال يسمع يعتمد على بصره  السائق  بأن 
بدرجة كبيرة وينتبه إلى كل اإلشارات البصرية 

الصادرة من مركبتك .   

فقدان السمع وقيادة السيارات  
التي  اإلعاقات  من  السمعية  اإلعاقة  تعد  ال 
ان  حيث  القيادة   من  الشخص  متنع  او  حتول 
وعملية  بصرية   عملية  هي  السيارة  قيادة 
 . األولى  بالدرجة  الطريق   على  وتركيز  إنتباه  
ذوي  يعتمد  السمع  ضعف  او  فقدان  ونتيجة 
وعلى  البصر  حاسة  على  السمعية  اإلعاقة 
حواس أخرى مثل األحساس بالذبذبة او احلركة 
في الكثير من أمور وأنشطة حياتهم اليومية 
له  األصم  والشخص   . السيارة   قيادة  ومنها 
يجتاز  عندما  السيارة  قيادة  في  احلق  كامل 
إختبار القيادة . وتشير الدراسات العاملية إلى 
أن نسبة حوادث السيارات التي يرتكبها الصم 
يرتكبها  التي  احلوادث  نسبة  من  بكثير  أقل 
أقل  هي  املرور  مخالفات  أن  حتى  السامعني 

عند الصم . 
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الصعوبات اليت يواجهها الشخص ذو 
اإلعاقة السمعية يف قيادة السيارة 

يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية 
صعوبات في قيادة السيارة تتمثل في :

من  اآلتية  التنبيه  أصوات  سماع   •
 . الطريق  في  األخرى  السيارات 
وبشكل خاص سماع أصوات التنبيه 
او  الشرطة  او  األسعاف  سيارة  من 
السيارات  هذه  أن  ومبا  املدني  الدفاع 
لألصوات  مصاحبة  أضواء  تستخدم 
سمعيا  للمعاق  ميكن  التنبيه  
مالحظتها بشكل أكثر سهولة وفي 
ساعات الصباح واملساء والليل تكون 

أكثر وضوحا  .
سماع صوت احملرك واحلاجة إلى تبديل   •
ذات  سيارة  قيادة  عند  السرعة  ناقل 
ناقل حركة عادي لذلك يعتمد املعاق 
بحركة  االحساس  على  سمعيا 

السيارة  . 
في  األخرى  التنبيه  أصوات  سماع   •
حزام  ربط  عدم  صوت  مثل  السيارة 
جتاوز  عند  التنبيه  صوت  او  األمان 

سرعة معينة . 
منه  يأتي  الذي  االجتاه  معرفة  عدم   •
الصوت وذلك عندما يستخدم معني 
سمعي واحد أو جهاز زراعة القوقعة.
في  اآلخرين  الركاب  مع  التواصل   •
أنه  حيث  القيادة  أثناء  السيارة  
يعتمد على قراءة الشفاه وأستخدام 

اليدين )إشارة اليد(.
ومع  املرور  شرطي  مع  التواصل   •
إشارة  يتقنون  ال  الذين  األشخاص 

اليد .
او  املساعدة عند حدوث حادث  طلب   •

االستعالم عن شيء معني . 

عندما تتواصل مع شخص ذو إعاقة مسعية 
تكلم بصوت عادي وواضح   •

ال تصرخ او ترفع صوتك ألن ذلك يعيق   •
السمع .

تضع  او  الكالم  أثناء  رأسك   ال حترك   •
شيء في فمك .

تأكد من أن الشخص املعاق سمعياً   •

يرى كامل وجهك وحركات يديك .

قصيرة  بجمل  وحتدث   . صبورا  كن   •

والتستخدم عبارات أجنبية 

ميكنك االعتماد على الكتابة ) كتابة   •

ما ترغب بقوله للمعاق سمعيا على 

شكل جمل قصيرة ( 

اليد  وإشارات  اجلسد  لغة  استخدم   •

ترغب  ما  لتوضيح  التوضيحية 

بقوله. 

تذكر 
فقدان  من  مختلفة  درجات  توجد   •

السمع  فاقدي  من  والكثير  السمع 

استخدام  عند  السماع  ميكنهم 

فهم  وميكنهم  السمعية  املعينات 

الكالم عندما ال يكون هناك ضجيج.

البعض من فاقدي السمع من الذين   •

على  يعتمدون  السيارات  يقودون 

إلى  األصوات  تكنولوجية حتول  أدوات 

ضوء او وميض . 

فاقدي السمع يعتمدون على حاسة   •

عندهم  البصري  واالنتباه  البصر 

عندما  مستواه  أعلى  في  يكون 

يقودون السيارة .

االسعاف  سيارة  مالحظة  ميكنهم   •

عندما  املدني  الدفاع  او  الشرطة  او 

يحتاجون  لذلك  منهم  قريبه  تكون 

إلى وقت أطول من السائقني اآلخرين 

إلفساح الطريق لهذه السيارات . 

األشخاص املعاقني سمعياً على وعي   •

كامل بالطريق والبيئة احمليطة بهم أثناء 

إلى  يستمعون  ال  فهم   . القيادة  عملية 

الهاتف  يستخدمون  او  بصوت   األغاني 

لذا جتد  القيادة  أثناء  او يكلمون  املتحرك 

الذين  من  أفضل  الطريق  إلى  انتباههم 

ليس لديهم مشكلة بحاسة السمع .
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متميزة  مبــادرة  دبي  شــرطة 

تقوم على توفير خدمة الوصول 

إلى العمالء في منازلهم من كبار الســن 

إلى بيت  املوظف  ينتقــل  واملعاقني، حيث 

املبلــغ، أينما وجد، ويحصــل على إفادته،  

وتقدمي جميع أنــواع الدعم لذوي اإلعاقات 

اخلاصة والكبار.

فكرة املبادرة : 

ابتكر الفكرة مركز شــرطة نايف ، حيث 

متكن هذه اخلدمة املراجعني من ذوي اإلعاقة 

من إمتام معامالتهم في مركباتهم، من دون 

احلاجة إلى النزول منهــا ، مراعاًة لظروف 

ذوي اإلعاقة، الذين يستحقون كل اهتمام 

ورعاية، وأن املســاعدة املقدمة  ال تقتصر 

على عمالء املركز فقط، بل متتد كذلك إلى 

مراجعــي النيابة العامة، إذ ميكن للمراجع 

ضغط زر االســتدعاء ليحضر موظف من 

املركز، يشرح له أبسط الطـــرق إلجنـــاز 

معامـلته، ومـــساعدته بكرسي متحرك 

على الوصول إلى وجهته.

استمارات خاصة باملكفوفني تطبق 
ألول مرة على مستوى الشرق األوسط : 

أجنز مركز شرطة بر دبي استمارات خاصة 

باملكفوفني بلغــة »برايل«، تطبق ألول مرة 

على مســتوى الشــرق األوســط، ومتكن 

هذه اخلدمة املكفوفني مــن االطالع على 

املعلومــات واخلدمات التــي يقدمها املركز 
بلغــة »برايل«، وذلــك لتحقيــق املزيد من 
التي  املعلومات  والصدقية في  الشــفافية 

يطلع عليها قبل احلصول على توقيعه.

ويضمن منوذج »برايل« احلفاظ على ســرية 
املعلومات التي يدلي بها الكفيف، ويضمن 
عدم التغريــر به من قبل الشــخص الذي 
يصطحبه، حيث أن من حق الكفيف معرفة 
مــا يدور حوله، وما الــذي يريد فعله، دون أن 

ميلي عليه أي شخص ذلك.

تعاون مع مركز خدمة االسعاف يف دبي:

تعــد  خدمــة ذوي اإلعاقة واحــدة من بني 
عمليــات التطوير التي دأبت شــرطة دبي 
عليهــا أخيــراً، إزاء خدماتهــا اجملانية التي 
تقدمها إلســعاف مرضــى القلب واحلاالت 
احلرجــة، وذلك من خالل التعــاون مع مركز 

خدمة اإلسعاف في دبي.

تعاون مثمر مع وزارة الشؤون االجتماعية : 

تقوم شرطة دبي بالتعاون مع وزارة الشؤون 
االجتماعيــة بحفــظ بيانــات ذوي اإلعاقة 
كافــة، املتمثلــة فــي عناوينهــم، وأرقام 
العمليات،  بغرفــة  مرتبطــة  هواتفهــم، 
اتصال الشــخص تتم معرفة مكانه  وفور 
لتقدمي املساعدة له بأسرع فرصة، أو توجيه 
سيارة إســعاف إلى مكانه، وبيانات تتضمن 
املعلومات اخلاصــة باإلعاقة كافة، مبيناً أن 

أطلقت

شرطة دبي تقدم خدماتها 
للمعاقني وكبار السّن يف بيوتهم

21مبادراتي



بيانات خاصــة بنحو  8000  اخلدمة تضم 
معاق مرتبطني بغرفة العمليات في شرطة 
دبي. و قد شــكلت شرطة دبي فريق عمل 
من اإلدارة العامــة للخدمات اإللكترونية 
واإلدارة العامة خلدمة اجملتمع، يتولى مهام 
التواصل مع مراكز تأهيل املعاقني التابعة 
لوزارة الشــؤون االجتماعية، وهيئة تنمية 
اجملتمع، وهيئة الصحــة في دبي، من أجل 
العمل معاً على تطويــر اخلدمة املقدمة 
للمعاقني، ســواء كانت من قبل شــرطة 
دبــي أو من قبــل الهيئات واملؤسســات 
األخرى، من خالل التعاون املشــترك وتبادل 
األفكار، وكانــت أبرز توصيات فريق البحث 
النظر فــي توفير خدمة  امليداني بأهمية 
)text message( للحــاالت الطارئــة ملن 
يعانون صعوبة في السمع، وذلك من قبل 
اجلهة اخملتصة بــاإلدارة العامة للخدمات 
اإللكترونية، وبحــث إمكانية إبرام مذكرة 
تفاهم مــع هيئة تنميــة اجملتمع، بهدف 
املعلومات  إمكانية احلصول على  تسهيل 
الكافيــة والصحيحة، للمســاهمة في 
اســتحداث خدمــات إلكترونيــة خاصة 
باملعاقني، ومتــت صياغة توصيــات أخرى 

عالمي

تتعلــق باســتحداث ســوار إلكتروني من 

خــالل قســم املســتحدثات اإللكترونية، 

يســهل عملية إيجاد ذوي اإلعاقة في حالة 

فقدانهم.

مردود إجيابي :

متثــل هــذه املبــادرة إضافة مميــزة إلدارات 

شــرطة دبي التي حرصت ومــا زالت على 

تقدمي خدمات مميزة للمعاقني وكبار الســن، 

بتوجيهات من القائد العام لشــرطة دبي، 

الفريق ضاحي خلفــان متيم،  وتوفير جميع 

الســبل التي تســهم في خدمة املعاقني 

وكبار السن وتأمني ســبل الراحة لهم في 

إجراء جميع معامالتهم، وعدم استدعائهم 

إلى مراكز الشرطة لإلبالغ عن أي شيء، بل 

بذلك  للقيام  االختصاص  أصحاب  إرســال 

داخل بيوتهم.

حققت هذه اخلدمــة مردودا ايجابيا واضحا 

على املســتوى اإلنســاني ، وقــد عممت  

الشرطة خدمة »مساعدة ذوي اإلعاقة«على 

جميع املراكز في دبي.
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إطالق  شخصيتني كرتونيتني 
حمبوب وفرح

 مبناسبة اليوم العاملي ملتالزمة داون
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مبادراتها لدمج األطفــال من ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام ، أطلقــت إدارة رعاية وتأهيل املعاقني 

بوزارة الشــؤون االجتماعية شــخصيتي )محبوب وفرح( الكرتونيتني مبناســبة اليوم العاملي مبتالزمة دوان، 

متثالن طالــب وطالبة من متالزمة داون مندمجان فــي مدارس التعليم العام، حيث تعتبر هذه الشــخصيات امتداداً 

لشــخصيات أخرى سبق أن أطلقتها الوزارة متثل أشــخاصاً من ذوي اإلعاقات احلركية والسمعية والبصرية، وقد القت 

رواجاً واستحساناً من قبل الطلبة في مدارس التعليم العام، بعد أن قامت هذه الشخصيات بزيارات متكررة للمدارس 

والتفاعل مع الطلبة في أنشطتهم، والتعايش اليومي مع العملية التعليمية.

فكرة املبادرة :

 فكرة الشــخصيات الكرتونية )محبوب وفرح( جاءت ســعيا لربط أذهان االطفال عامة  وطلبة التعليم العام بشكل 

خاص بهذه الشــخصيات، على أنها شخصيات قادرة ومشــاركة، وتتحرك وتتكلم لتكون أقرب إلى واقعهم وتزورهم 

وتشــاركهم حياتهم التعليميةـ حيث متثل “فرح ومحبوب”  شــخصيات إيجابية، تشابه مالمحها اجلسدية سمات 

األشخاص من متالزمة داون، وترتدي فرح الزي املدرسي الرسمي تعبيراً عن قدرتها على التعلم وحقها فيه.

ضمن
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جتارب ناجحة : 
لقد أثبتت التجربة العملية  أن األشخاص ذوي متالزمة داون هم أشخاص 

قادرون على التعلم واالعتماد على الذات، وقادرون على االستقالل واالندماج 

في مختلف أوجه احلياة، حيث أثبتوا قدراتهم في عالم العمل أيضاً، بعد 

أن قامت الوزارة بتوظيف مجموعة منهم في مختلف األعمال الروتينية، 

فكانــوا قادرين على حتمل مســؤوليات العمل وإتقانه أســوة بأقرانهم، 

وميتلكون الدافعية واملثابرة ألداء املهام املوكلة لهم، دون مشكالت جوهرية 

معهم في ميدان العمل، فهم أشخاص يتقنون تقليد املهارة التي تعرض 

عليهــم، وملتزمون بأوقات الدوام، ويواظبون على العمل بعد أن تتاح لهم 

الفرصة.

 إن أهميــة املوضوع تكمن في عدم احلكم املســبق علــى قدراتهم قبل 

منحهم الوقت الكافي إلثبات الذات. فإذا ظهرت قدراتهم في بيئة العمل 

فهذا اكبر دليل على أنهم أشــخاص قادرون على االســتفادة من البرامج 

التعليمية املوجهــة لهم، إذا راعت احتياجاتهــم وقدراتهم، ومت مواءمة 

املناهج وتدريب املعلمني والبيئة املدرســية بشــكل عــام على التعامل 

معهم، واستثمار طاقاتهم.

متالزمة داون واألرقام )21، 3( 
يذكر أن ســبب اإلحتفال في احلادي والعشــرين من مارس باليوم العاملي 

ملتالزمة داون يعود إلى الكروموســوم رقم )21( املسؤول عن هذه املتالزمة، 

والتي تؤدي الطفرة الوراثية للمصابني بهذه املتالزمة إلى التثلث الصبغي 

في هــذا الزوج، حيث ارتبط الرقم )21( بالزوج )21( من الكروموســومات، 

فيمــا ارتبط الرقم )3( بالتثلث الصبغي الذي يحدث في هذا الزوج، وقد مت 

االتفاق على هذا اليوم من قبل أعضاء املنظمة العاملية ملتالزمة داون التي 

تضم في عضويتها الكثير من الناشطني من مختلف دول العالم.

مشاركة الشخصيات الكرتونية  يف فعاليات اليوم 
العاملي ملتالزمة داون:

حتتفل وزارة الشــؤون االجتماعية في احلادي والعشرين من مارس في كل 

عام وعبر مراكزها التأهيلية مبناســبة اليوم العاملــي ملتالزمة داون، والتي 
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تعتبــر من أكثر املتالزمات الوراثية انتشــاراً، حيث تؤثر هذه املتالزمة 

في مختلف القــدرات العقلية واملهارات االجتماعية والســلوكية 

للمصابــني بها. وبعد مرور مــا يزيد عن نصف قرن مــن الزمن على 

اكتشاف الكروموسوم املســؤول عن هذه املتالزمة، ومع هذا التطور 

الذي شــهدناه في الســنوات األخيرة فــي ميــدان التربية اخلاصة 

واخلدمات املساندة لألشــخاص من متالزمة داون، إال أنه ال زال أمامنا 

الكثير لعمله من أجل مواجهة املشــكالت الصحية التي تعتريهم 

مع تقدمهــم في العمر، وبث األمل في نفــوس ذويهم حلياة أفضل، 

وإدماجهــم في اجملتمع، وحتســني جودة اخلدمــات املقدمة لهم، عن 

طريق تأهيل العاملني معهم، وتوعية أولياء أمورهم، وحمايتهم من 

االستغالل.

إن والدة طفل ذو متالزمة داون ال يرتبط بظروف اجتماعية أو اقتصادية 

أو ثقافية معينة تعيشــها أسرته، ومن الصعب استباق حدوث هذه 

املتالزمــة كونها حتدث في املراحل املبكرة جداً من عملية احلمل، وهو 

ما يتطلب التنســيق بني املراكز واملؤسسات الصحية واالجتماعية 

العاملة في امليــدان لتوحيد اجلهــود، وممارســة أدوار تكاملية تبدأ 

بالتشــخيص الطبي املبكر ألطفال هذه املتالزمة، وإرشــاد األســرة 

حول آليات التعامل معهم، ضمن برامج التدخل املبكر التي تشــمل 

اخلدمات الطبية املســاندة والتربوية، في إطار حٍس عاٍل باملسؤولية 

اجملتمعية من قبل أفراد اجملتمع ومؤسساته.

أهداف مستقبلية : 
هدف الوزارة املســتقبلي نحو هذه الفئة، يتمثــل في تهيئة البيئة 

املناسبة واملساعدة الندماج األشخاص ذوي متالزمة داون في مختلف 

أوجــه احلياة اجملتمعية، وذلك عن طريق إظهــار قدراتهم ومهاراتهم 

وتقدمي النماذج الناجحة منهــم للمجتمع، علماً أن اإلهتمام املبكر 

بهم يؤدي إلى حتقيق الكثير من األهداف التعليمية والتأهيلية، لذلك 

فإن مواصلة الوزارة افتتاح أقسام التدخل املبكر في املراكز التأهيلية 

هو جزء من اخلطط املستقبلية، ليتســنى تقدمي البرامج التأهيلية 

لهم في عمر مبكر مما يسمح باندماجهم التعليمي.
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professionals who must be working to-
gether in developing an effective AAC 
system for each and every individual 
child. This process requires accuracy 
in designing،  selecting،  customizing،  
training،  and supporting the AAC sys-
tem over an extended period of time. 
The AAC team also ensures that such 
planning is done with the consultation 
of parents and caregivers as they are 
considered as crucial members of the 
team،  along with the child himself. All 
members cooperate in order to deter-
mine realistic long-term goals for the 
child. Furthermore،  the AAC system 
must be implemented not only within 
the child’s own environment،  but it 
should expand to include the surround-
ing ecological system in order to ensure 
that the AAC system is part of the child’s 
daily life experiences. 

The practical experience of AAC in 
Dubai Rehabilitation Center for Dis-
abilities

Using AAC in Dubai Rehabilitation Cen-
ter for Disabilities is at its first steps as 
the first Assistive Technology Unit that 
has been established since the year 
2011. There has been a remarkable 
change in the way children with com-
munication difficulties express their 
wants and needs،  in addition to proving 
themselves as equal participants with a 
right to have a voice in every aspect of 

their lives. As a first step،  
children are being trained 
on the use of pictures as 
a method for communi-
cating their needs to 
others. These pic-
tures have been 
made available as 
much as possible 
throughout the 
school to help them 
relate the concept 
of pictures with 
c o m m u n i c a t i o n . 
Also،  some children 
were introduced to 
PECS،  or Picture Exchange 
Communication System as part 
of their IEP to support the development 
of communication and speech. Further-
more،  children who are a little more 
advanced were able to directly grasp 
the training on recorded speech devices 
such as SuperTalker،  QuickTalker،  or 
Tobii S32. There are also the switches 
which are mostly used by children with 
physical difficulties to control certain 
toys. In addition،  children are being 
trained to use switches on a 
slate with installed 
switch timing ac-
tivities to train stu-
dents on ‘cause and effect’،  and moti-
vate them to learn how to press a switch 

at the 

right time.

Dubai Rehabilitation Center For Disabled



What is AAC?

(AAC) systems include a variety of commu-
nication methods provided for those with 
difficulties in spoken or written language. 
It can vary between simple picture boards 
that can be used to express basic needs 
such as food،  drink،  toilet…etc. It can also 
refer to speech generating systems that 
can produce different phrases or words de-
pending on the individual’s capabilities. 

The use of (AAC) depends greatly on the 
physical characteristics of the individual’s 
environment،  while taking into consider-
ation the limitations in functional commu-
nication within different individuals with 
different needs. Furthermore،  one of the 
substantial roles of (AAC) is to bridge any 
gap between the individual needs and en-
vironmental factors. This depends on the 
plan،  design،  and the implementation of 
such methods which may generate or over-
come disability.

Who benefits?

AAC facilitates the development of speech 
for children who are at risk or those with 
language delay. However،  a thorough 
analysis must be made in order to assess 
the unique communication needs of every 
individual،  and the main causes of the limi-
tations in the use of speech which might be 
due to:

• Cerebral Palsy

• Autism Spectrum Disorders

• Developmental language delays

• Traumatic brain injury

• Progressive neurological disorders

• Stroke

• Certain genetic disorders

• Multiple challenges

• Young children who are at risk for com-
munication disorders

Communication methods and communica-
tion aids

In order to choose an effective method for 
communication،  one must consider four 
essential factors including the child’s cur-
rent abilities،  the environment،  people 
surrounding the child،  and accepted so-
cial values. In addition،  it is critical to use 
strategies that are tailored according to 
the individual’s needs within a full range of 
communicative situations. Such strategies 
may include methods that are referred to 
as “high-tech” or “low-tech”. For example،  
a child might use a sophisticated speech-
generating device in a classroom setting to 
participate in a discussion،  and then use 
a communication book to socialize with 
friends during recess. In this example،  the 
speech-generating device is considered as 
a “high-tech” method،  while the commu-
nication book resembles a “low-tech” strat-
egy.

Another important aspect related to com-
munication methods is having a team of 

Alternative Augmentative
Communication (AAC) 
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الثنائيــة اللغوية – اســتخدام لغة 
االشــارة جنبا الى جنب مــع اللغة 
اللفظية – من أفضل اخليارات ملعظم الصم الذين 
يعيشون في أوســاط  السامعني، اال ان هذا ليس 
باألمر الســهل حتقيقه. وتعد قــدرة األصم على 
التعامل مع مهــارات القراءة إنعــكاس حقيقي 
ملدى متكن الشخص األصم من ثنائية اللغة، وتعد 
مساعدة الطالب الصم على اتقان مهارات القراءة 
من احد أهم أولويــات تعليم الصم، وعلى الرغم 
من هذا، فمعظم الطالب الصم يالقون صعوبات 
جمة في تعلم مهارات القراءة، وتشير الدراسات ان 
مســتوى اتقان الطالب الصم في املراحل الثانوية 
ملهارات القراءة قد يوازي متوســط مستوى طالب 

في الصف الرابع االبتدائي في املدارس االعتيادية.
وميكــن اعتبار الصعوبات التــي تواجه الصم في 
اكتســاب مهارات القراءة هو الضعف األلســني 
في لغــة االصم األولى – االشــارة – وقدرة االصم 
احملدودة في التعامل الفونولوجي كنتيجة مباشرة 
للضف السمعي، ونظرا ألن الطالب االصم يعاني 
حرمانا لغويا مقارنة بالطالب الســامع،   لذا تعد 
اخلطوة األولى فــي تخطي عقبــة تعلم  الصم 
للقراءة هي تعليم االطفال الصم لغة االشارة في 
أعمار مبكرة كي تكون الركيزة التي ينطلق منها 
الطفل الى تعلم اللغة الثانيــة “اللفظية” وهو 
في أغلب احلاالت أمراً ليس ســهال نظراً الختالف 
االساس األلســني الذي تبنى عليه كلتا اللغتني، 

االشارية واللفظية.
اال أن تلك املصاعب التــي تواجه الصم في تعلم 
القــراءة لم جتعل األمر مســتحيالً، حيث اننا جند 
العديــد من البالغــني الصم ممن يتقنــوا القراءة 
بشكل ممتاز وقد جنحوا بشكل كبير في عبور حاجز 
“الصف الرابع االبتدائي”. وعلى الرغم من اختالف 
االســاس األلسني للغة اإلشارة اال انه ميكن ايجاد 
عالقة بينهما تســهل االنتقال من لغة االشــارة 

الى تعلم اللغة اللفظية، وميكن التأسيس لهذه 
العالقة من خــالل اتباع اســتراتيجيات التدريس 
املناســبة واتباع امناط تواصليــة جيدة في البيئة 
الصفيــة وجــودة اختيــار الوســائل التعليمية 

املستخدمة في التدريس.

أهمية الثنائية اللغوية للصم

على الرغم من الصعوبات التي تواجه االشخاص 
في طريقهم كي يكونــوا ثنائيي اللغة، اال ان هذا 
االختيار علــى الرغم من صعوبتــه يعد االختيار 
االنسب للصم. وبشكل عام فإن االشخاص ثنائيي 
اللغة – حتى من الســامعني املتمكنني من لغتني 
لفظيتــني – يتمتعــون مبيزات معرفيــة أكثر من 
االشخاص الذين يتقنون لغة واحدة، وتشمل تلك 
امليزات املعرفية تفوقهم في الكفاءة األلســنية 
والنفس ألسنية، وقدرات مرتفعة في القدرة على 
املعاجلة اللفظية، كذلك فالتمكن من لغتني ميكن 
الشخص من التواصل مع قطاع أعرض من الناس 
ويعطيه اتصال اكثر فعاليــة مع أكثر من ثقافة 
واحــدة. وكما قلنــا ان جميع االشــخاص ثنائيي 
اللغة يتمتعون بتلك امليزات، فما بالنا باالشخاص 
الذين لغتهم االصلية من لغــات “االقليات” مثل 
لغة االشارة. من هنا تتعاظم أهمية اتقان الصم، 
أو على األقــل التمكن من اللغــة اللفظية التي 
يســتخدمها “األغلبية” في مجتمعاتهم  وبهذا 
يســهل عليهم بشــكل أكبر عمليــة التواصل 
االجتماعي ويكسر عزلتهم عن باقي أفراد اجملتمع.
كذلك، فإن مقدرة األصم على اســتخدام اللغة 
السائدة يساعده بشكل كبير على جتنب التمييز 
الذي قد ميارس ضده في مجاالت فرص الدراســة 
والعمــل، وبشــكل عــام تتضاعف فــرص جتاح 
الشــخص االكادميي والعملي حينما تزيد قدراته 
على التواصــل مع عدد أكبر من الناس والثقافات، 

تــعــد

احتياجاتي
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الثنائي���ة اللغوي��ة
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وعندما ال يتــم تعريض االطفال الــى اللغة في 

االعمار املبكرة، فقد يعرضهم ذلك الى خســارة 

الفترة احلرجة ذات األهمية القصوى في اكتساب 

اللغة وهو األمر الذي يؤثر سلبا طوال سني منوهم 

في مدى احلذق اللغوي الذي ســيتمتعون به طوال 

حياتهم

ولهذه االســباب ميكــن اعتبار غالبيــة االطفال 

الصم الذين يكتســبون اللغة –لغة االشارة– في 

السامعني  بأقرانهم  وقت متأخر نســبيا مقارنة 

“محرومني لغوياً”.

واحلرمــان اللغــوي من شــأنه ان أن يحــد قدرة 

الطفل على التواصل، وبالنســبة للصم منهم، 

فهو يعزلهم أكثر فوق انعزالهم املتوقع بســبب 

اعاقتهم السمعية في حد ذاتها. وعلى الرغم من 

كون الطفل في غالب األحوال مستعداً الكتساب 

اللغة، اال ان معنى احلرمان اللغوي يعكس حقيقة 

ان املعوقات يكــون مصدرها البيئــة احمليطة به، 

بحيث تضيف البيئة اعاقــة احلرمان اللغوي الى 

اعاقته السمعية، وهو األمر الذي دعا ساكس الى 

وصفه بأن احلرمان اللغوي من أقسى املعوقات التي 

ميكن ان يواجهها االنسان.

ولعل أول مرة يتعرض فيهــا الطفل األصم للغة 

االشــارة تكون عند دخوله املدرســة، لذلك فهي 

مرحلة حرجــة في منو وتطور اللغــة لديه. ولكن 

لتحقق جناح الثنائيــة اللغوية التي نتكلم عنها 

في هذا البحث، فإنه يجــب ان يدخل الطفل الى 

املدرســة وهو لديه قدر كاف مــن األمان اللغوي 

في لغة اإلشــارة ليتمكن من االستفادة بشكل 

مناسب من البيئة التعليمية ثنائية اللغة، حيث 

انه ميكن استخدام لغة االشارة كوسيط ميكن من 

وينطبق بشكل خاص على الصم الذين يتمكنون 
من التعامل بلغة األغلبية السائدة. إال أنه ال يخفى 
على السامعني ممن يســتخدمون اللغة اللفظية 
بأن لديهم فرص أفضل من الصم املســتخدمني 
للغة االشــارة في احلصول علــى وظائف أفضل، 
وتعلم األصم للغة اللفظية يســاعد على كسر 

هذا العائق.

العقبات التي تواجه اكتساب اللغة عند 
الصم

تشــير االحصائيات الــى ان قرابة الـــ 90 % من 
االطفال الصم يولدون في أســر من الســامعني،  
وميكن هــذا املوقف االطفال الصــم من التعرض 
الى اللغة السائدة، لغة األغلبية، اللغة اللفظية. 
اال ان نفس املوقف وبطبيعــة احلال يحرمهم من 
التعرض الى لغتهم “األصلية” أقصد لغة اإلشارة 
والتي تعد املكون االساسي في منو وتعلم الصم. 

ويحتــاج األطفال الذين هم في طور تعلم لغة ما 
الــى التعرض املتكرر واملتواتر الى مناذج ســياقية، 
بنائية، ونحويــة من اللغة املســتهدف تعلمها. 
ويتضاءل األمل بشكل كبير في امكانية تعلمهم 
للغة االشارة في أعمار مبكرة بدون دعم الراشدين 

الذين يقدمون للطفل النموذج اللغوي اإلشاري.
يعتبر النمــوذج اللغــوي البصري هــو النموذج 
اللغوي الفطري الوحيد املتاح للصم اكتســابه، 
فتتعاظم االحتمالية الى حدودها القصوى في ان 
ال يســتطيع االصم اتقان اية لغة أخرى في حال 
عدم تعرضه للغة االشــارة. وجتدر االشارة الى ان 
هناك بعض االطفال القادرين على قراءة الشفاه، 
او لديهــم من البقايا الســمعية ما ميكنهم من 
االنخراط في البيئة اللغوية السمعية الشفوية، 
لكن بؤرة اهتمــام البحث احلالي هم األطفال غير 

القادرين على ذلك.

خالله تعلم القراءة، بــل وميكن حتى ان نصل الى 
درجة اننا قد نســتطيع ان نحكم بشكل مسبق 
على قــدرة الطفل على تعلم القــراءة من خالل 

قدرته على التعامل اإلشاري.
وفي املقابل، جنــد ان االطفال الصم املولودين آلباء 
من الصم يحققــون كفاءة أعلى في اكتســاب 
مراحــل منو لغة االشــارة من املولوديــن آلباء من 
الســامعني، حيــث أن اآلباء الصم يســتخدمون 
لغة االشارة بشــكل فطري، مما يوفر مناذج لغوية 
قويــة ألطفالهم، باالضافة الــى اعطائهم مناذج 
اجتماعيــة ومعارف واجتاهات نحــو ثقافة الصم 
وعاملهم. كذلك يكون اآلباء الصم على وعي أكبر 
بحاجات أطفالهم الصم واحتياجاتهم التعليمية 
والنمائية مما يساعد هؤالء االطفال على االنخراط 
في اجملتمع أســرع من غيرهم من االطفال الصم 

املولودين آلباء من السامعني. 
ولذلك، فعلــى اآلباء الســامعني وأطفالهم من 
الصــم - ولتجنب وقوع اطفالهم في مشــكلة 
احلرمان اللغوي - ان يؤمنوا االتصال مبجتمع الصم 
لتوفير بيئــة لغوية ومناذج مناســبة الطفالهم 
يستطيعون اكتســاب اللغة من خاللها، كذلك 
عليهم ان يسرعوا في تعلم لغة االشارة أنفسهم 
حــال معرفتهم باحلالــة الســمعية لطفلهم 
ليتمكنوا من التواصل مــع طفلهم االصم. ومن 
الهام ان نشــير هنا الى ان اقتصار تعرض الطفل 
الى لغة االشــارة التي تعلمها اآلباء الســامعني 
فقط ال تعد كافية علــى االطالق ليتعلموا منها 
الســياقات النحوية و “روح اللغة” لذا، يجب على 
االهــل تأمني تلــك الصلة بــني اطفالهم الصم 
وأطفال آخريــن تكون  لغة االشــارة لديهم هي 

اللغة األم.

االطفـــال  تعليـــم 

االشـــارة  لغة  الصـــم 

في أعمـــار مبكرة كي 

التي  الركيـــزة  تكـــون 

الطفل  منهـــا  ينطلق 

اللغـــة  تعلـــم  الـــى 

“اللفظيـــة” الثانيـــة 
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أو  إهمال  بأنها  للمعاقني  اإلســاءة 

إغفــال أي إجراء خاص بالشــخص 

املعاق ســواء كان صحياً أو نفسياً أو اجتماعياً 

من فترة احلمل وبعد الوالدة وأثناء مراحل النمو، 

وهي تشمل كل أذى يلحق باملعاق مبا يشكل له 

عقبة أمام منوه اجلسدي والنفسي واالجتماعي، 

وتتكامــل أدوار مختلف األجهزة واملؤسســات 

التربويــة واجملتمعيــة من أجل توفيــر احلماية 

واألمان للمعاقني ومن بينها مراكز ومؤسسات 

تأهيل املعاقني، وذلك انطالقاً من حق املعاقني في 

التشريعات  أقرتها لهم  التي  ممارسة حقوقهم 

الدوليــة واحمللية وعلى رأســها القانون االحتادي 

رقم )29( لسنة 2006 في شأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، إضافة إلى االتفاقية الدولية حلقوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقة وحفظ كرامتهم التي 

ركــزت على حمايتهــم من مختلف أشــكال 

االساءة واالســتغالل، وسنتطرق في هذا املقال 

إلى ثالثة أشكال أساسية لإلساءة التي يتعرض 

لها املعاقون: 

Physical Abuse أوال: اإلســاءة البـدنيــة

رغم ما طرأ على اجملتمعــات اخملتلفة من تطور 

وتقدم خالل العصر احلالي، إال أن اإلســاءة نحو 

املعاقــني مازالت مســتمرة وإن اتخــذت صوراً 

ومظاهــر مختلفة بعــض الشــيء، وغالباً ما 

يحدث ذلك في مجتمع يقبــل العقاب البدني 

والقســوة كوسيلة لضبط الســلوك، وتعتبر 

اإلســاءة البدنية من أكثر أنواع اإلساءة شيوعاً 

نحو املعاقني، كما أنها أكثرها سهولة من حيث 

التعرف عليها، وذلك ألن عالمات االعتداء البدني 

تظهر واضحة على املعاق، وتعد منطقة الوجه 

واليدين من أكثر املناطق املستهدفة في عملية 

اإلساءة البدنية.

وتشــمل االســاءة البدنية على أنها استخدام 

العقاب البدني للمعاق، بواسطة شخص راشد 

مســؤول عن تربيته، أو تعليمه، بصورة متكررة 

ومقصودة، مــن خالل الضرب باليــد أو األدوات 

والعض واحلرق أو شــد الشــعر، مما يســبب له 

أضرارا بدنية ونفسية.

ثانيًا: اإلساءة االنفعالية

Emotional Abuse 
        يحتاج الطفل في منوه االنفعالي إلى إشباع 

حاجــات نفســية لديه، وقد تتأثر شــخصيته 

بشــكل كبير مبا قــد يصيب هــذه احلاجات أو 

بعضهــا من إهمال أو حرمان، كمــا يتأثر النمو 

االنفعالــي أيضا باألســلوب الــذي يخدم تلك 

احلاجات، ومن أهم هذه احلاجات حاجة املعاق إلى 

التجاوب العاطفي، والطمأنينة  

وهناك عوامل رئيســية حتكم العالقة بني اآلباء 

وأبنائهــم، أهمهــا الدعم العاطفــي والدفء، 

والدميقراطيــة  والنظــام،  الرغبــات  وتفهــم 

والتفاهــم. وهو ما ميكن أن نطلــق عليه األمن 

النفســي االنفعالي، الذي يتضمــن ثالثة أبعاد 

رئيسية وهي:

    شعور املعاق بأن اآلخرين يتقبلونه ويحبونه، 

وبأنهم ينظرون إليه ويعاملونه بدفء ومودة

    شعور املعاق باألمن واالطمئنان وقلة الشعور 

باخلطر والتهديد والقلق

     شــعور املعاق باالنتماء وأن لــه مكانا في 

اجلماعة 

وتشمل اإلســاءة االنفعالية استخدام أساليب 

تربوية خاطئة من قبل األســرة أو القائمني على 

تعليم املعاق ورعايته، تتســم بالعنف والصراخ 

املصحوب باإليــذاء اللفظي واخلصومة املتكررة 

والتقليل من شأن املعاق، وكذلك يشمل احلماية 

الزائدة من قبل اآلباء أو القائمني على تربيته، مع 

عدم احترام حاجات املعاق النفسية وأفكاره مما 

يسبب له أضرار نفسية وبدنية.

ويتضح أن هذه اإلساءة من الصعب اكتشافها، 

ولكن غالباً ما تكشــف عنهــا آثارها الالحقة، 

التي قد تعوق منو الشــخصية بشــكل سوي، 

ولذلك فهي غالباً ما تشــخص في الســنوات 

ُتعـرف

حنو محاية 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

من اإلساءة
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الالحقة لوقوع اإلســاءة. إن األشــكال التربوية 

اخلاطئة املتبعة مع املعاقــني، والتي تتمثل في 

النقــد املتواصل للمعــاق والتجاهل العاطفي 

ووصفه بالقبح والغباء  وعدم القدرة، كلها تزيد 

من شــعوره بالدونية والنقص وتقّوي شــعوره 

بتدني مستوى الذات، كما أن استمرار اآلباء في 

مواقفهم الســلبية جتاه املعاق، وعدم تقديره، 

جتعله غالباً ما ينصرف عنهم ليبحث عن املودة 

واالهتمام في مكان آخر.

 Sexual Abuse ثالثًا: اإلساءة الجنسية

العلوم السلوكية  البحوث احلديثة في  تشــير 

إلى أن اإلساءة اجلنســية للمعاق أصبحت أمراً 

مطروحاً فــي  العديد من الثقافــات، وامللفت 

للنظر أن موضوع اإلســاءة اجلنســية غالباً ما 

يرتبط مبشكلة تأخذ وقتا قصيرا ولكنها تنتهي 

بصعوبات نفســية شــديدة بعيدة املدى على 

شخصية.

وتشمل هذه اإلســاءة تعرض املعاق للمضايقة 

اجلنســية من قبل شــخص راشــد، قد تكون 

بشكل مباشــر كاالعتداء اجلنسي الكامل، أو 

التقبيل  والتحرش،  املباشر مثل االحتكاك،  غير 

اجلنــس، وكذلك  والتحريــض على  اجلنســي، 

األلفاظ اجلنســية مما يترك عليه  آثاراً نفســية 

سيئة بعيدة املدى.

   وقد ارتبطت هذه االساءة بالعديد من العوامل 

التي أسهمت في زيادتها وانتشارها، لعل أهمها 

التفكك األسرى واملشــاكل األسرية وانخفاض 

املســتوى االقتصادي االجتماعــي وبخاصة في 

األماكــن املزدحمة، وكذلك عدم تقبل األســرة 

للطفل املعاق، وكذلك أسهمت اخملدرات بشكل 

أو آخر في انتشــار جرائم اجلنــس، وبخاصة في 

حــاالت اإلدمان الشــديد لآلبــاء، ويعتبر خوف 

األطفال الشديد من احلديث في موضوع اإلساءة 

اجلنســية كنتيجة لفقد العالقة بني األطفال 

واآلبــاء عامالً آخر يســاهم في زيادة اســتمرار 

اإلساءة اجلنسية.

ويذكر أن املعاقــني هم أكثر عرضــة للتعرض 

خملتلف أنواع اإلســاءة والعــدوان عليهم ويرجع 

ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

    أن املعاق معتمد في كثير من أموره احلياتية 

على اآلخرين كمهارات امللبس واســتخدام 

املرافــق الصحية، األمر الــذي يجعله حتت 

سيطرتهم

    عدم قدرة املعاقــني ذهنياً على فهم معنى 

اإلساءة عندما حتدث كاالساءة اجلنسية

    عدم قــدرة بعض املعاقني عــن الدفاع عن 

أنفســهم عند حــدوث العــدوان عليهم، 

كاملعاق جسدياً الذي ال يستطيع الهروب

    عــدم قدرة بعض املعاقني على التعرف على 

اجلاني كاملعاقني بصرياً، األمر الذي يجعلهم 

عرضة لإليذاء

    عــدم تصديق املعاق عنــد محاولته لإلخبار 

عما تعرض إليه من إساءة، واتهامه بأنه غير 

واعي أو ناقص األهلية

    خوف املعاق من العقــاب وحرمانه من أمور 

كثيرة إذا أفصــح لآلخرين عن العقاب الذي 

يتعرض له

   عدم قدرته على ســماع ما يتحدث اآلخرون 

عنــه كاألصــم، أو رؤيــة ما يجــري حوله 

كالكفيف.

   قابليــة املعاقني ذهنياً لإلســتدراج واالغراء 

بتوفير بعض االحتياجات كاألطعمة واملال.

كل ذلــك يحتم ضــرورة حمايــة املعاقني من 

التعــرض لإلســاءة مبختلــف أنواعهــا وزيادة 

اإلشــراف والرقابــة عليهم، عن طريق إشــعار 

املعاق بالتقبــل وتعويده علــى الصراحة بينه 

وبني والديه والتعبير عما يتعرض له من مواقف 

فــي حياته اليومية، إضافة إلــى عدم تركه مع 

الغرباء، وتوعيته باألمور احملظورة، وتقدمي التوعية 

الوقائية اجلنســية له حســب قدراته، وتنمية 

مهــارات الدفاع عــن الذات والوعــي مبتغيرات 

اجملتمع احمليط من حولــه، وهذه األدوار تقع على 

عاتق األسرة بالدرجة األولى، جنباً إلى جنب مع 

املراكز أو املؤسسات امللتحق بها املعاق، وتنتهي 

باملســؤولية اجلماعية لكل فرد من أفراد اجملتمع 

بحماية هؤالء األفراد وتقدمي املســاعدة والعناية 

لهم أينما كانوا.
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اللغــات املؤشــرة تتطــور بصورة 
تلقائية عفوية من خالل مجتمعات 
الصم التي تســتخدم تلك اللغات ودون تدخل 
خارجي من أشــخاص ســامعني أو جلــان يتم 
تشكيلها الختيار املفردات عن طريق التصويت. 
التصويت بحد ذاته، ورغم أنه وسيلة دميقراطية 
عادلــة، إال أنــه يســاء إليه عندما يســتخدم 
للتصويــت على اختيار إشــارة واحــدة. جميع 
اللغات اإلنسانية احلية سواء منطوقة أو مؤشرة 
تتميز بتعدد املفــردات وتنوعها. وهذا دليل على 
غنى اللغــة وثرائها. ويســتحيل أن توجد لغة 
إنســانية حية تتكون من مفــردة واحدة فقط 
ملفهوم معني دون وجود مرادفات لذلك املفهوم. 
لغة اإلشارة السعودية هي كغيرها من اللغات 
اإلنســانية احلية منت وتطورت من خالل مجتمع 
الصم السعودي. وهي لغة غنية وثرية باملفردات 
املؤشرة وقادرة على مواكبة التطور العلمي في 
العلوم والتقنية. كلمــا ارتقينا بتعليم الصم، 
كلما ارتقــت اللغة. وكلما زاد إشــراك الصم 
والعلمية  والثقافية  االجتماعيــة  النواحي  في 

والترفيهيــة والرياضية وغيرها من األنشــطة، 
كلما زادت املفردات اإلشــارية التي يستخدمها 

مجتمع الصم السعودي.
لغة اإلشــارة الســعودية مثلها مثــل اللغات 
املؤشرة األخرى تختلف عن اللغات املنطوقة من 
حيث الطريقة التي يتم عن طريقها إنتاج اللغة. 
في اللغة العربية وجميع اللغات املنطوقة يتم 
إنتاج الكلمات مــن خالل اجلهاز الصوتي، والذي 
بدوره ينتج األصوات التي يتم إدراكها ســمعياً، 
بينما في لغة اإلشارة السعودية وجميع اللغات 
املؤشــرة يتم انتاج الكلمات مــن خالل اليدين 
والذراعني واجلذع العلوي جلسم االنسان والوجه 
والرأس، هــذه األجزاء كلها تنتج إشــارات يتم 

ادراكها بصرياً.

ــارة  ــة اإلشـ ــن لغـ ــة عـ ــم خاطئـ مفاهيـ
الســـعودية:

اللغات املؤشــرة هــي من أكثــر مواضيع علم 
التي أســيء فهمها، هنــاك اعتقاد  اللغويات 

خاطئ ســائد بأن اللغة املؤشــرة ليست لغة 
حقيقية وأنها ليست ســوى نظام متطور من 

اإلمياءات.
    بعض األشــخاص يرون اللغات املؤشرة بأن 
ليس لها قواعد وال تراكيــب وإمنا هي محاوالت 

للتواصل من خالل اإليحاءات واإلمياءات.
   الكثير من األشــخاص يعتقــدون أن اللغات 
املؤشــرة موحدة في جميــع دول العالم، بينما 
هي في احلقيقة تختلف من دولة ألخرى، بل من 
منطقة ألخرى متاماً كاختالف اللغات املنطوقة 
بني الدول واختالف اللهجــات بني املناطق. وقد 
يوجد فــي دولة ما أكثر من لغة مؤشــرة، مثالً 
كندا يوجد فيها لغتني مؤشــرتني: لغة اإلشارة 
األمريكية وهي املستخدمة في معظم مناطق 
املستخدمة  الفرنســية  اإلشــارة  ولغة  كندا، 
في إقليم الكيبيك. لغة اإلشــارة الفرنســية 
املســتخدمة في إقليم الكيبيــك تختلف عن 
لغة اإلشارة الفرنسية املستخدمة في فرنسا. 
فنلنــدا يوجد فيهــا ثالث لغات مؤشــرة: لغة 
اإلشارة الفنلندية وهي التي يستخدمها معظم 
الصم في فنلندا، ولغة اإلشارة السويدية وهي 
التي يســتخدمها الصم فــي املناطق القريبة 
من السويد، ولغة اإلشارة الفنلندية-السويدية 
وهــي اللغة التي يســتخدمها الصــم الذين 
الوحيدة في  التحقوا مبدرسة الصم السويدية 
فنلندا في Porvoo/Borga والتي تأسســت في 
القرن التاســع عشر لكنها أغلقت عام 1993م. 
إن الصــم الذيــن يســتخدمون لغة اإلشــارة 
الفنلندية-السويدية ال يجدون أي مشكلة في 

مجيع

ل���غ���ة اإلش����ارة السعودية 
كلغة حقيقية

هند بنت عبد العزيز الشويعر
مدير برامج الصم ولغة االشارة

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
المملكة العربية السعودية
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فهم لغة اإلشــارة الفنلندية، ومن اجلدير بالذكر 
أن لغة اإلشــارة الفنلندية قريبــة جداً من لغة 

اإلشارة السويدية.
    كما أن اللغات املنطوقة تختلف فيما بينها 
في القواعد والتراكيب، كذلك اللغات املؤشــرة 
تختلــف فيما بينهــا في القواعــد والتراكيب، 
مثلما أن اللغة العربية مثالً تختلف في قواعدها 
وتركيبها عن اللغة اإلجنليزية، فإن لغة اإلشــارة 
الســعودية تختلف من حيث القواعد والتركيب 

عن لغة اإلشارة األمريكية.
    اللغــات املؤشــرة ال ترتبــط أبــداً باللغات 
املنطوقة، وكون دولتني أو أكثر تســتخدمان لغة 
منطوقــة واحدة، هذا ال يعني أن صم تلك الدول 
يستخدمون لغة مؤشــرة واحدة. فمثالً أمريكا 
الــدول تتحدث لغة  وبريطانيا واســتراليا هذه 
منطوقة واحدة وهي اللغة اإلجنليزية، لكن صم 
الدول يســتخدمون لغات مؤشرة تختلف  تلك 
عــن بعضها. فلغة اإلشــارة األمريكية تختلف 
متاماً عن لغة اإلشارة البريطانية، وكل من هاتني 
اللغتني املؤشرتني لهما قواعد وتراكيب تختلف 

عن بعضهما.
   مــن ضمن املفاهيــم اخلاطئة عــن اللغات 
املؤشــرة أن اللغة املؤشــرة هي ترجمة حرفية 
ملــا يرادفها مــن اللغة املنطوقــة. فمثالً: هناك 
الكثيرون من األشــخاص ممن يعتقد أن جملة أو 
نص معني باللغة العربيــة ميكن ترجمته حرفياً 
بنفس قواعــد وتركيب اجلملة في اللغة العربية 
ويتناســون أن للغة اإلشارة الســعودية تركيب 
وقواعد تختلف متاماً عــن قواعد وتركيب اللغة 
العربية. فمثالً: عنــد ترجمة جملة إجنليزية إلى 
اللغــة العربيــة فنحن ال نتقيــد بنفس ترتيب 
وتركيب وقواعد اللغة اإلجنليزية، بل نقرأ اجلملة 
ثم نترجــم املعنى مع االلتــزام بقواعد وتركيب 
اجلملة في اللغــة العربية )اللغة الهدف( وليس 

قواعد اللغة اإلجنليزية.
أمثلة: 

  مثال رقم 1 : 
عندمــا نحاول ترجمة جملة إجنليزية بســيطة 

مثل:
I am From Kingdom of Saudi Arabia

إن حاولنا ترجمة هذه اجلملــة حرفياً فلن تكون 
صحيحة: أنا أكون من اململكة من الســعودية 

العربية.

لكن عندمــا نترجــم اجلملة ونتقيــد بقواعد 
وتركيب اللغة العربية ســتصبح مفهومة: )أنا 

من اململكة العربية السعودية(

  مثال رقم 2 : 

This is my father
عندمــا نترجم اجلملــة الســابقة حرفياً للغة 
العربية تصبح هكذا: هــذا / هذه  يكون / تكون  

ضمير املتكلم املضاف إليه أب
لكــن عندما ال نتقيد بترتيــب اجلملة في اللغة 
اإلجنليزية ونلتــزم بقواعد وتركيــب اجلملة في 

اللغة العربية ستصبح اجلملة مفهومة:
)هذا أبي(

  مثال رقم 3 : 

Sign Language Structure
الترجمة احلرفية ستكون بهذا الشكل: 

)توقيع لغة بناء(
والترجمة الصحيحة: )بناء لغة اإلشارة(

ولألسف هذا من األخطاء الفادحة واملنتشرة بني 
املترجمــني والتربويني عند ترجمة نص من اللغة 
العربية إلى لغة اإلشارة السعودية فهم يحاولون 
ترجمة النص العربــي كلمة كلمة وحرف حرف 
إلى لغة اإلشــارة الســعودية وكأن لغة اإلشارة 
الســعودية مرآة للغة العربية، مما يؤدي إلى عدم 

وصول ووضوح املعنى لألشخاص الصم. 
    من املفاهيم اخلاطئة أيضاً عن لغة اإلشــارة 
الســعودية أنها أبطــأ من اللغــة العربية. في 
احلقيقــة أن اســتخدام الفــراغ واالختصارات 
املعرفيــة األخرى في لغة اإلشــارة الســعودية 
جتعلها مساوية للغة العربية في السرعة. لغة 
اإلشارة الســعودية ليســت أبطأ وال أسرع من 
اللغة العربية، ولكنها تختلف في طريقة انتاج 
الكالم. حيث أن لغة اإلشارة السعودية تستخدم 
تعابير الوجه وحركات اجلســم باإلضافة للفراغ 

لنقل املعنى.

الدكتور ويليام ستوكي:

في عام 1955 م انضم الدكتور ويليام ســتوكي 

إلــى هيئــة التدريس في جامعــة جالوديت في 

واشنطن دي سي – اجلامعة الوحيدة في العالم 

املتخصصة في تدريس الصم وضعاف الســمع 

– كأستاذ  مساعد في قســم اللغة اإلجنليزية. 
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وكان كغيــره مــن أعضاء هيئــة التدريس في 

ذاك الوقت ليس لديــه أي خبرة أو معرفة بلغة 

اإلشــارة األمريكية. ولم يكن فــي ذاك الوقت 

األمريكية  لتدريس لغة اإلشارة  دراسية  فصول 

كلغــة لها قواعد وتراكيب خاصــة بها، وكانوا 

يعتبرون لغة اإلشارة األمريكية قاصرة وال تصل 

ملســتوى اللغات اإلنســانية احلية وإنها مجرد 

إشــارات وإيحاءات لتسهيل التواصل مع الصم 

لكن ال ترقـــى ملستوى اللغة احلقيقية. كانـوا 

يدرسون بعض املفردات اإلشارية فقط. ستوكي 

التحق بهذه الفصول لتعلم املفـردات اإلشاريـة 

ملدة 3 أســـابيع وفي نهاية مدة التدريب بـــدأ 

بتدريس الطــالب الصم، وكــــان التواصل مع 

الطــالب الصــم يتم عــــن طريق التحـــدث 

باللغـة اإلجنليزيــة مـع تـأديـة بعض اإلشـارات 

في نفس الوقت. هذه الطريقة يطلــــق عليها 

طريقة “التواصل املتزامن”

 .Simultaneous Communication or SimCom

في ذاك الوقــت كانوا يعتقدون أن اســتخدام 

طريقــة “التواصــل املتزامن” تســاعد الطالب 

الصم في اكتســاب اللغة اإلجنليزية. باإلضافة 

املتزامــن كان بعض الطالب  التواصل  لطريقة 

بإنتاج إشــارات وكأنها كلمات  تدريسهم  يتم 

إجنليزيــة، والبعــض اآلخــر من الطــالب يتم 

تدريســهم باستخدام نظام إشــارة مصطنع 

مصمم لتمثيل اجلمل اإلجنليزية بصرياً.

بعد مرور ســنة على عمل ستوكي في تدريس 

الصــم بدأ باالقتناع أن إشــارات الطالب الصم 

تختلف عن اإلشارات التي مت تدريبه عليها عند 

التحاقه بالعمل فــي جالوديت. عندما يتحدث 

الطالب الصم فيما بينهــم، فهم ال يتحدثون 

اللغة اإلجنليزية  باإلشــارات بنفس ترتيبها في 

املنطوقة، بل هم يؤدون اإلشــارات وفقاً لقواعد 

لغة تختلف عن اللغة اإلجنليزية.

ــة  ــذه الحالـ ــتوكي هـ ــف سـ ــد وصـ وقـ
كالتالـــي:

“لقد عرفت أن األشخاص الصم عندما يكونون 

مع بعضهم البعــض ويتواصلون فيما بينهم، 

أن ما يتواصلون به هو “لغــة حقيقية”، وحيث 

أن اللغــة التــي يتواصلون بها ليســت اللغة 

اإلجنليزيــة، فإذاً ال بد أن تكون لغتهم اخلاصة. ال 

يوجد ما يسمى بعبارات مكسرة أو غير مالئمة، 

بل هم يتواصلون بطريقة رائعة وسلسلة. 

في عام  1957 م بدأ ســتوكي جتارب جدية على 

لغة اإلشــارة األمريكية حيث أنــه كان مقتنع 

متاماً بأنها لغة كاملة ومســتقلة ولها خواص 

وصفات اللغات اإلنســانية احلية. بعد 3 سنوات 

من األبحاث املستمرة نشر ستوكي بحثه: 

Sign Language Structure: An Outline of 

the Visual Communication System of the 

American Deaf

هذا البحث كان أول حتليل لغوي للغة مؤشــرة. 

في هذا البحث أثبت الدكتور ويليام ستوكي أن 

لغة اإلشــارة األمريكية وجميع اللغات املؤشرة 

التي يســتخدمها الصم في جميع دول العالم 

هي لغات إنســانية حقيقية طبيعية حية لها 

قواعــد وتراكيب تختلف عن قواعــد وتراكيب 

اللغات املنطوقة.

وقد كانــت ردة فعــل الطالب وأعضــاء هيئة 

التدريس الصم والســامعني على نتائج بحثه 

سريعة وقوية: “ال بد أن ستوكي جن” مجرد ذكر 

أن مفهوم اإلشــارات التي يســتخدمها الصم 

للتواصل هي لغة حقيقيــة كان متطرفاً جداً،  

ورغــم كل الهجــوم الذي قوبل بــه بحثه فإن 

ستوكي استمر في إجراء أبحاثه. وفي عام 1965 

م أصدر ســتوكي بالتعاون مــع كل من دوروثي 

كاسترالين Dorothy Casterline وكارل كرونبرغ 

Carl Croneberg قامــوس املبادئ اللغوية للغة 

اإلشارة األمريكية:

Dictionary of American Sign Language on 

Linguistic Principles

وفي بدايــة عام 1970 م بدأ العديد من اللغويني 

وعلماء النفس دراســة خصائص لغة اإلشــارة 

األمريكيــة. في ذلــك الوقت كانــت بحوثهم 

املنشورة تبدأ عادة بشرح موجز ملبررات كون لغة 

اإلشــارة األمريكية لغة، مثل هذه الشــروحات 

كانت ضرورية حيث أن الكثير من الناس كانوا ال 

زالوا يعتقدون بأن لغة اإلشارة األمريكية ليست 

لغة. وقد أثبتت الدراســات في مختلف اجلوانب 

النحوية مبا ال يدع مجاالً للشك بأن لغة اإلشارة 

األمريكية هي لغة إنسانية حقيقية.

كيف تتغير وتتنوع اللغات المؤشرة:

عندمــا ينتشــر اســتخدام لغة مؤشــرة ما، 

يبــدأ يحدث لها تطور مشــابه لتطــور اللغة 

اللهجــات وتنوعها  املنطوقة من حيــث تغير 

بنفس الطريقة التــي تطورت من خاللها لغات 

واإليطالية  واإلســبانية  الفرنســية  كاللغــة 

وغيرها مــن اللغات الرومانســية التي تطورت 

تدريجياً من اللغة الالتينية. عندما تســتخدم 

لغة مؤشــرة من قبل عدد كبير من األشخاص 

قد حتتوي على قدر كبيــر من االختالف والتنوع، 

وميكن مالحظة ذلك في لغة اإلشارة األمريكية 

والتي يســتخدمها أكثر مــن نصف مليون من 

األشخاص الصم. بعض هذه االختالفات هي في 

األصل إقليمية، لكن بعضها اآلخر يعود للعمر 

الذي بدأ فيه تعلم لغة اإلشارة وكذلك لعوامل 

اجتماعية مثــل بيئة املنزل )كون األبوين صم أو 

ســامعني( واخللفية التعليمية للشخص الذي 

يستخدم اللغة.
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مبادىء ومسلمات االرشاد والعالج املعريف 

السلوكي لذوى صعوبات التعلم

النظرية املعرفية في تناول األمراض النفسية 

على تفســير الكيفية التــي تتم من خاللها 

معاجلة املعلومــات. وتفترض هذه النظرية أن االضطرابات 

لدى الفرد ناجمة عن وجــود أخطاء في معاجلة املعلومات 

لديه، ممــا يترتب عليها وجود أبنيــة معرفية )مخططات( 

كامنة عاجزة عن التكيف تسيطر على الفرد. بناء على ما 

ينتج عنها من أفكار تلقائية تصاحب االضطراب وتساعد 

على استمراره.

ويرى رواد العالج املعرفي الســلوكي أن كافة االضطرابات 

النفســية التي تصيب الفرد ما هي إال انعكاس ملدركات 

عقليــة خاطئة تكونــت لدى الفرد بحيــث جتعله يتبنى 

اجتاهات عقلية وأســاليب معرفية تثيــر لديه التوتر.)عبد 

الستار وآخرون ، 1993 ،145(

والعــالج املعرفي مفيد فى ثالثة مجاالت أساســية : في 

اعداد أساليب تســتخدم جلعل العالج الســلوكي قابال 

للتنفيذ، وجلعل العالج السلوكي أكثر جناحا عندما ينفذ، 

وكعــالج فى حد ذاته خاصة مع من يفشــلون فى العالج 

السلوكي .) بيك، مترجم، 2002، 97(  

فالعالج املعرفي الســلوكي اسلوب عالجي يحاول تعديل 

الســلوك لدى الفرد من خالل التأثير فى عمليات التفكير.

)عراقي،1991 ،4(

ونظراً للتطورات السريعة التي حتدث في العلوم املعرفية 

بصــورة عامة وفي نظرية العــالج املعرفي بصورة خاصة. 

فقد مت حتديد مبادئ خاصة بالعالج املعرفي السلوكي الذي 

ميارس ضمن حدود مسلمات النظرية املعرفية.

1 -   يعتمــد العــالج املعرفي الســلوكي علــى صياغة 

مشــكلة احلالة “الفرد” وتنقيحها بصورة مستمرة 

ضمن اإلطار املعرفــي ويعتمد املعالــج في صياغة 

مشكلة الفرد على عوامل متعددة مثل حتديد األفكار 

احلالية للمريض )أنا فاشل ال أستطيع عمل أي شيء 

كما ينبغي(، األفكار التي تسهم في استمرار الوضع 

والتعرف على الســلوكيات غير  االنفعالي للمريض 

املرغوب فيها. ثم التعرف على العوامل املرســبة التي 

أثــرت على أفكار الفرد عند ظهــور املرض مثل )حادثة 

محزنة، تغير شــيء مألوف( وبعد ذلــك التعرف على 

األســلوب املعرفي الذي يفسر من خالله الفرد احلوادث 

التي يتعرض لها مثالً )عزو النجاح للحظ ولوم النفس 

على الفشــل(. ثم يقــوم املعالج بصياغة املشــكلة 

في اجللســات األولى ولكنه يستمر في إجراء تعديالت 

عليها كلما حصل على معلومات جديدة.

2 -   يتطلب العالج املعرفي السلوكي وجود عالقة عالجية 

جيــدة بني املعالج والفرد جتعل الفــرد يثق في املعالج 

ويتطلب ذلك قدرة املعالج علــى التعاطف واالهتمام 

بالفرد وكذلك على االحترام الصادق وحسن االستماع.

3 -   يشدد العالج املعرفي الســلوكي على أهمية التعاون 

واملشاركة النشطة. والعمل كفريق يشترك في وضع 

جداول عمل للجلســات وفي إعداد الواجبات املنزلية 

التي يقوم بها الفرد بني اجللسات.

4 -    يســعى املعالج إلــى حتديد أهداف معينة، يســعى 

لتحقيقها وحل مشكالت محددة.

5 -    يركز العالج املعرفي السلوكي على احلاضر. حيث يتم 

التركيز على املشــكالت احلالية وعلى مواقف معينة 

تثيــر القلق لدى الفــرد. ومع ذلك فقــد يتطلب األمر 

الرجوع إلى املاضي في حالة:

 أ -  رغبة الفرد الشديدة في القيام بذلك

ب-   عــدم حــدوث تغير يذكــر في اجلوانــب املعرفية 

والسلوكية واالنفعالية

 ج-  عندمــا يشــعر املعالج بأن هنــاك حاجة لفهم 

الكيفية التي تطورت بها األفكار غير الفعالة  

لدى الفرد.

6 -  العالج املعرفي الســلوكي عــالج تعليمي، يهدف إلى 

جعل الفرد معاجلاً لنفسه كما أنه يهتم كثيراً بتزويد 

الفرد باملهارات الالزمة ملنع عودة املرض بعد التحســن 

)االنتكاس(.

د. سليمان رجب سيدأحمد
مدير الشفا للصحة النفسية والرتبية الخاصة

تعتمد
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7 -    العالج املعرفي الســلوكي عالج مكثف قصير املدى 

حيث يتم عالج معظم احلاالت في مدة تتراوح ما بني 

4 - 12 جلسة و قد يستمر إلى فترة أطول من ذلك.

8 -    تتــم اجللســات في العالج املعرفي الســلوكي وفق 

جدول عمــل محدد يحاول املعالــج تنفيذه، للتعرف 

علــى الوضع االنفعالي للمريــض؛ ويطلب من الفرد 

تقدمي ملخص ملا حدث خالل األســبوع املاضي؛ إعداد 

جدول أعمال اجللســة )بالتعاون مــع الفرد(؛ التعرف 

على رد فعل الفرد حول اجللســة السابقة؛ مراجعة 

الواجبات املنزلية؛ تقدمي ملخصات ملا مت في اجللســة 

بني احلني واآلخر؛ ثم أخــذ رأي الفرد فيما مت في نهاية 

اجللسة.

9 -   يعّلم العالج املعرفي الســلوكي الفرد كيف يتعرف 

على األفكار واالعتقادات غير الفعالة وكيف يقّومها 

ويستجيب لها.

10 - يســتخدم العالج املعرفي السلوكي فنيات متعددة 

إلحداث تغييــرات فــي التفكير، املزاج، والســلوك.  

يستخدم في العالج املعرفي السلوكي باإلضافة إلى 

الفنيات املعرفية األساســية مثل األســئلة اجلدلية 

)السقراطية( والفنيات السلوكية.

11 - يؤكد العالج املعرفي السلوكي على أن يكون املعالج 

صريحــاً مع الفرد ويناقش معه وجهة نظره )املعالج( 

بأخطائه ويسمح  )الصياغة( ويعترف  حول املشكلة 

للمريض مبعارضته. وعــدم القيام بذلك يتعارض مع 

الطبيعــة التعاونية بــني املعالج والفــرد التي يركز 

عليها العالج املعرفي السلوكي.

12 - يركــز املعالج املعرفي الســلوكي بصورة عامة على 

التعامل مع أعراض االضطراب النفســي الذي يعاني 

منه الفرد أكثر من تركيــزه على العوامل التي تعزي 

إليها هذه األعراض.

ومن الدراسات التى تناولت العالج املعرفي السلوكي حيث 

يســتخدم لزيارة قدرتهم على التواصل والفهم املعرفي 

لألفكار واملشاعر.

 دراسة وايت هاوس وآخرين )2005(: العالج النفسى الفردى 

لــدى الراشــدين  ذوى صعوبات التعلم: رؤيــة مقارنة بني 

العالج السلوكي املعرفي والعالج السيكودينامى.

راجعت الدراســة “25” بحثاً تناول الراشدين ذوى صعوبات 

التعلم،”10”أبحــاث للعالج الســلوكي املعرفــي ، و”15” 

بحث للعــالج النفســى الدينامى من دراســات املعهد 

 British institute of learning البريطانى لصعوبات التعلم

.)disabilities )Bild

وأظهــرت النتائــج أن عــالج إليس العقالنــي االنفعالي 

السلوكي هو أبسط العالجات من ناحية التواصل اللفظي 

مع أفكار ومشــاعر املرضى. والعالج املعرفي الســلوكي 

مناســب لالكتئاب والقلق والغضــب واضطرابات ما بعد 

الصدمة بينما التحليل النفســي مناســب لسلوكيات 

إيذاء الذات واالضطرابات اجلنسية واالضطرابات السلوكية 

الشديدة.

دراســة ســامز وكولني ورينولدز )2006( بعنوان: إمكانات 

العــالج املعرفي لــدى التالميــذ ذوى صعوبــات التعلم.

بحثت الدراسة فى إمكانية استخدام العالج املعرفي مع 

التالميذ ذوى صعوبات التعلم من حيث قدرتهم على إدراك 

االنفعاالت والتمييز بني األفكار واملشــاعر والســلوكيات، 

وذلــك على عدد “59” ممــن يعانون من صعوبــات التعلم. 

وأظهرت الدراسة إمكانية استخدام العالج املعرفي برغم 

ظهور تشــوهات معرفية لدى الراشدين  وكذلك املعارف 

الســلبية عن الذات واســتخدامهم ألســاليب معرفية 

خاطئــة مما يؤثر علــى تقديرهم لذاتهــم ومعاناتهم من 

االكتئاب واألفــكار األوتوماتيكية الســالبة وزيادة معدل 

القلق.

 :)Dagnan and, Jahoda. A )2006 دراسة داجنان وجاهودا 

بعنــوان: التدخل العالجــي املعرفي الســلوكي مع ذوى 

الصعوبات العقلية واضطرابات القلق. والتى أشــارت إلى 

قلة الدراســات التــى تناولت العالج املعرفي الســلوكي 

مع ذوى صعوبــات التعلم مقارنة بالعاديــني؛  لذا تناولت 

الدراسة بعض البحوث والدراسات التى بحثت فى فاعلية 

التدخل املعرفي السلوكي وبخاصة مع اضطرابات القلق 

لدى ذوى الصعوبات العقليــة ، ومن بني تلك االضطرابات 

القهري  الوسواس  والقلق االجتماعي واضطرابات  الفوبيا 

، وتبنت تلك الدراســات مدخل بيك فــى العالج املعرفي 

واجتاه ميتشــينبوم فى العالج املعرفي السلوكي. ومتثلت 

الفنيات فى فنية إدارة القلق – فنية التقرير الذاتى ومدخل 

التعليمــات الذاتية كتكرار عبارة “ أنــا أفعل عمل جيد“، 

وذلك لكى تتحســن القــدرة على التفاعــل االجتماعي 

 Coping والتحكم فى القلق باســتخدام عبارات املواجهة

statement وأظهرت نتائج هذه الدراســات فاعلية العالج 

املعرفي السلوكي فى التغلب على الفوبيات االجتماعية 

واضطرابات القلق .وأشــارت الدراسة إلى احلاجة إلى املزيد 

من دراسات احلالة للعالج املعرفي السلوكي مع اضطرابات 

القلق.ويتضح مما ســبق حاجــة ذوى صعوبات التعلم الى 

الرعاية واملساندة النفســية وخدمات العالج النفسي اذ 

ظهر جليا أنهم يعانون من عدد من اال ضطرابات.كما ال يزال 

اجملال يحتاج الى كثير من الدراسات الوصفية، والتدخلية 

العالجية للتخفيف من وطأة تلك االضطرابات. وال يخفى 

اهتمام الدراســات األجنبية واجلامعات بتخصيص أقسام 

بل وكليات متخصصة لكى تقدم خدماتها لذوى صعوبات 

التعلم اميانا بدورهم فى اجملتمع وبناء مستقبله.
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خدمات النقل املدرسي 
للطلبة من  ذوي اإلعاقة

ناظم فوزي منصور 
أخصايئ يف علم اإلعاقة
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خدمات النقل املدرسي املناسب لألطفال 
ذوي اإلعاقــة  جزءاً أساســيا من مجمل 
اخلدمات التربوية والعالجية والتأهيلية  التي حتتاجها 
هذه الفئة من الطالب. حيث تلزم املؤسسات العاملة 
في مجال اإلعاقــة، املدارس الدامجــة للطالب ذوي 
اإلعاقة ،النوادي اخلاصة بذوي اإلعاقة، وأماكن العمل 
التــي يعمل بها ذوي اإلعاقــة- بتوفير خدمات النقل 
 Specialized املتخصص واملناســب لذوي اإلعاقــة 
Transportation Services  والقيــام بتأمني حافالت 
مدرســية مناســبة لهم . إضافة إلــى اتخاذ كافة 
اإلجراءات الكفيلة بتوفير نقــل آمن ومريح للطلبة 
من ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع الطلبة من غير 

املعاقني. 

البيئة املؤهلة:

 مصطلح عام يســتخدم لوصف الدرجة التي يكون 
فيها  اجلهــاز أو األداة أو اخلدمــات أو املكان  أو املبنى 

مؤهالً لإلستخدام من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.

يركز تعريف البيئة املؤهلة على  ذوي اإلعاقة وحقهم 
في الوصول )باســتخدام األدوات املساعدة أو بدونها( 
إلى أي مكان يصل إليه األشخاص غير املعاقني، مثل  
األماكن العامة والتي تشمل املباني واحلدائق العامة 

،مراكز التسوق ،الفنادق، املدارس ووسائل النقل. 

إن البيئة املؤهلة في النقل املدرســي لذوي اإلعاقة ال 
تعني تخصيص حافالت  أو خدمات  نقل تقتصر فقط 
على الطلبة املعاقني .بل تعني أن احلافالت املدرســية 
التي يســتخدمها الطلبة  غير املعاقني يجب تكون 
مناســبة الســتخدام الطلبة من ذوي اإلعاقة .وهي 
عبارة  مجموعة مــن االجرءات تتخــذ بهدف توفير 
خدمات النقل املدرسي املتخصص واملناسب للطلبة 
من ذوي اإلعاقة . وتشــمل هذه االجــرءات: التقييم 
)تقييم حالة الطالب املعاق ( وحتديد احلاجات اخلاصة 
في عمليــة نقل هــذا الطالب، إضافــة إلى تدريب 

العاملني  في عملية النقل . 

خطة النقل : تتضمن عملية النقل املدرسي للطالب 
من ذوي اإلعاقة توفير املعلومات الكاملة حول الطالب  
بهدف وضع خطة لنقل الطالب وتوفير خدمات نقل 
تتقيد بالوقت  واملواعيد ومنظمة بشــكل صحيح، 
فعاله  وآمنة ، إضافة إلى مراعتها خصوصية وكرامة 
الطالــب مــن ذوي اإلعاقة  وتتضمــن اخلطة حتديد 
الوضع  الــذي تتم بها عملية النقــل كنوع احلافلة 
التي سوف يستخدمها الطالب املعاق ) حافلة عادية 
– حافلة مبصعد (، الزمن الذي تســتغرقه احلافلة في 
الوصول من البيت إلى املدرســة وبالعكس، الطريقة 
التي يتم بها صعود الطالب إلى احلافلة ونزوله منها، 
درجة املساعدة التي يحتاجها، طريقة ومكان جلوس 

الطالب، األجهزة و األدوات ووسائل احلماية التي سوف 
يســتخدمها الطالب إضافة إلى حاجة الطالب ملرافق 

ونوع ودرجة تدريب السائق واملرافق .

املعلوم��ات ال��يت يتم مجعه��ا عند وض��ع خطة 
النقل للطالب املعاق:

كيفية  نقل الطالب بشكل آمن مع األخذ بعني األعتبار 
طــول الرحلة حيث أن بعض الطلبة من ذوي اإلعاقة ال 
ميكنهم اجللوس ملدة طويلــة إضافة إلى التعرف على 
احلالة اجلســدية والسمات السلوكية التي يتسم بها 
الطالب وحتديد األجهزة واألدوات والوســائل املساعدة 
التي ســوف تسخدم في احلافلة لتوفير الراحة وأألمان 

للطالب املعاق .

قواعد عامة عند نقل الطلبة املعاقني حركيا :

تختلف السمات احلركية التي يتصف بها الطلبة من 
ذوي اإلعاقــة احلركية فيما بينهم تبعــا لنوع اإلعاقة 
احلركيــة واألطراف املصابــة ونوع اإلصابة وشــدتها، 
فالطالب املصاب بالشــلل الدماغي الالتوازني يختلف 
عن الطالب املصاب بضمور العضــالت، واملصاب ببتر 
في اليد يختلف عن املصاب بالشــلل الرباعي، إضافة 
إلــى ذلك تختلف األدوات املســاعدة على احلركة التي 
تستخدمها كل فئة من فئات املعاقني حركيا فالبعض 
يســتخدم كراســي متحركة wheelchairs والبعض 
ميكنه املشــي باســتخدام عــكاز  crutches أو جهاز 
walker  والبعض ميكنه املشي ملسافات قصيرة فقط 
دون احلاجة إلى أدوات مساعدة على احلركة، وهناك فئة 
من الطلبة املعاقني حركيــا تعاني فقط من  صعوبة 
في الصعود والنزول من احلافلة .ويحتاج بعض الطلبة 
إلى مســاعدة  من شخص  مدرب في الصعود والنزول 

من وإلى احلافلة.

بينمــا  ال يحتــاج البقية ملثــل هذه املســاعدة. وقد 
يحتاجون للمســاعدة في جتليســهم بسبب طبيعة 
اإلصابــة. وهناك فئــة من الطلبة حتتــاج إلى مقاعد 
خاصه للجلوس فــي احلافله بينما حتتاج فئات محددة 
مــن الطلبة املعاقــني حركيا إلى النقــل في حافالت 
تستخدم مصعد وأخرى حتتاج إلى مدخل واسع خلفي.

نقل الطلبة مستخدمي الكراسي املتحركة :

يتــم نقل الطالب الــذي يعتمد على الكرســي   
املتحرك، باســتخدام املصعد اخلاص باحلافلة وال 
يتــم نقله إلى مقعد عادي ووضع الكرســي فارغ 
في احلافلة، إال في حالة وجود تعليمات خاصة من 
قبل املعالج الطبيعي او الوظيفي بضرورة إجالس 
الطالب في مقعد عــادي طيلة مدة الرحلة، وفي 
مثل هــذه احلالة يجب اســتخدام جميع األدوات 

تعــد
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إضافة إلى وجود حركات منطية تكرارية مثل هز الرأس 
أو الرفرفــة باليدين، باإلضافة إلى ســلوك مقاومة 
التغيير ) تغيير املقعد في احلافلة، تغيير املرافق على 
ســبيل املثال، تغيير الروتني اليومي  واالســتجابات 
احلسية غير العادية مثل األحساس الزائد بالصوت أو 

عدم األحساس باأللم

 الس��لوكيات املتوق��ع ظهوره��ا ع��ن الط��الب 
املصابني بالتوحد  :

التعامل مع الشخص ) السائق او املرافق ( كأداة    
objects  ،من املمكن أن يأخذ يد الشــخص كي 
يعطيه شــيء قريــب منه أو كي يســاعده في 
الصعود إلــى احلافلة دون أن يتكلم او يتواصل او 

حتى ينظر إلى الشخص .

صعوبات واضحه فــي التواصل البصري والنظر   
إلــى عيــون املتحــدث، وصعوبات فــي االنتباه 

وتفسير كالم املتحدث او فهمه .

يظهر لدى البعض املصاداة :Echolalia  أو إعادة   
الكالم املســموع ما يعرف بالكالم الببغائي وقد 
يتفوه البعــض بعبارات غريبــة ) يقلد دعاية او 
مشهد في فلم سينمائي( او يتكلم بكالم غريب 

غير مترابط . 

يســتخدم بعض املصابــني الضمائر بشــكل   
خاطيء مثل اســتخدام ) انا ( عوضا عن انت وقد 

يتواصل الطالب فقط من خالل الصراخ . 

ومن هنا تتضح أهمية التعرف على األمناط السلوكية 
عند املصابني بالتوحد وتدريب الســائقني واملرافقني 
على كيفية التعامل معها والتواصل مع الطالب عن 
طريق استخدام وسائل تواصل بديلة مثل إشارة اليد 
،لوح التواصل، جهاز الكمبيوتر أو اســتخدام عبارات 
وجمــل قصيرة مع بعض الطلبــة، إضافة إلى توفير 
جو مريح  وهــادئ اثناء رحلة احلافلة . ومن املهم جدا 
التعرف على التغيرات في البيئة التي تســبب حدوث 
نوبات هيــاج او اضطرابات ســلوكية عند الطالب،  
فقــد تظهر ســلوكيات عنيفة  عند تغير بســيط 
مثل إجالس الطالب بجانــب املمر في احلافلة عوضا 
عن إجالســه بجانب النافذة كما اعتاد في الســابق 
او اجللــوس بجانب طالب جديد غيــر الذي اعتاد على 

اجللوس بجانبه . 

يعاني بعض املصابني بالتوحد من حساسية مفرطة 
لألصــوات او احلرارة او الضجــة او حتى التالمس مع 
أشــخاص آخرين إضافة إلى االهتمام غير الطبيعي 
) التعلق غير الطبيعي ( بأشــياء معينة  ) كأن يصر 

الطالب على حمل لعبة أو شيء بيده (  .

يظهــر لدى بعــض الطلبة  املصابــني بالتوحد   

احملددة ســلفا من قبل اخملتصني لتثبيت الطالب 
 lap/shoulder أو child car seat : في املقعد مثل

.belt

يتم نقــل الطالب املعــاق حركيا فــي احلافلة    
بتثبيت الكرسي املتحرك من اجلهات األربع .

تســتخدم األحزمة اخلاصة بتثيت الطالب على   
الكرســي املتحرك بجوانب احلافلة  باستخدام 
 lap belt  and shoulder األدوات املناســبة مثل
harness  ويأخــذ بعــني األعتبــار دائمــا وضع 
الكرســي املتحرك بشــكل عادي فــي احلافلة 
)بنفس اجتاه املقاعــد العاديــة ( وتثبيت اإلطار 

السفلي للكرسي املتحرك . 

تزويد الكرسي املتحرك  بتجهيزات خاصة لوضع   
األقــدام بحيث ال تكون األقــدام متدلية أو بدون 

مسند 

auto- ب  lap belts تزويد جميع أحزمة احلــوض  
type buckle . ويجــب أن تكــون مثبتــة باطار 

الكرسي املتحرك .

يكون ظهر املقعد مثبت مع الكرســي املتحرك،   
ويتــم تثبيــت رأس الطالب من الذيــن لديهم 

ضعف التحكم بالرأس. 

تشــترط األنظمة املعمول بها في نقل الطالب   
مســتخدمي الكراسي املتحركة  إزالة  الطاولة 
األمامية  من الكرسي حيث ال يسمح بتاتا بنقل 
املثبتة بالكرسي حرصا  الطالب بوجود الطاولة 

على سالمته .

وحتتــاج فئة مــن الطلبة مســتخدمي الكراســي 
املتحركة إلى معدات إضافية مثل arm rests  وأحزمة 
خاصة باجلذع )عند الطالب الذين ليس لديهم حتكم 
باجلــذع او عدم مقدرة على اجللوس بشــكل صحيح 

ومتوازن (. 

يتم تثبيت الكرسي املتحرك باستخدام الفرامل   
طيلة وجود الكرسي في احلافلة املدرسية .

ال جتيــز الكثير مــن األنظمة املعمــول بها في   
الدول الغربية نقل الكرسي املتحرك الكهربائي املزود 
ببطاريــة من النــوع lead-acid battery  في احلافلة 

املدرسية .

نق��ل الطلب��ة املصاب��ني باضط��راب التوحد يف 
احلافلة املدرسية :

يتصف الطلبة املصابني باضطــراب التوحد بالكثير 
من الســمات التي يجب أن تؤخذ بعني األعتبار عند 
توفير خدمات النقل . حيث تعاني هذه الفئة غالبا من 
صعوبات جمة في التواصل الشفهي وغير الشفهي، 

سلوك مثل أرجحة اجلسم ملدة طويلة او هز الرأس 
او أرجحــة اليدين، وفي مثل هــذه احلاالت يحتاج 
األمر إلى اســتخدام أحزمة خاصة لربط الطالب 

باملقعد حفاظا على سالمته . 

الطلبة املصابني بفرط احلركة وعجز االنتباه 

يغلب الســلوك االندفاعي  على الطلبة الذين يعانون 
من فرط احلركة– صعوبة اجللوس ملدة طويله في املقعد 
وكثرة احلركة، وقد  يركض الطالب في احلافلة أو يقفز 
على املقاعــد .ويتصرف بعض الطلبــة  من املصابني 
بســرعة  ) فجــأة ( دون التفكير بالســلوك وعواقبه 
.والبعض لديه سلوك قد يتسبب باألذى لنفسه وغيره. 
وبعضهم لديه فرط حركة وفقدان التركيز واالنتباه ملا 

يدور حوله.

كمــا أن هناك فئة من املصابني بفرط احلركة  تنســى 
األشياء في احلافلة او يضعونها في أماكن غير مناسبة  
غالبــا ما يطلب من املرافق او الســائق تطبيق برنامج 
لتعديل الســلوك عند هذه الفئة حتــى يتم نقلهم 
بشــكل آمن، وقد يكــون مفيدا عند بعــض الطلبة 
السماح لهم باســتخدام أدوات موســقية او العاب 
الكترونية تبقيهم جالسني في مقاعدهم ) إشغالهم 

بألعاب او مثيرات(.

نقل الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية  

يعتمــد أغلــب  الطلبة املعاقني ســمعيا ممن لديهم 
فقدان سمع تام على حاسة البصر وحواس أخرى مثل 
اللمس والتواصل  بإشــارة اليد ،وعلى قراءة الشــفاه 
وتعابير الوجــه واالمياءات لفهم الــكالم .وعند قراءة 
الشفاه ال ميكنهم فهم الكثير من الكالم املوجه لهم 
. ) لذلك تكون هناك حاجة العادة الكالم مرات عديدة ( 

من هنا تتضــح أهمية معرفة املرافق فــي احلافلة  و 
السائق على  طرق التواصل مع الطالب املعاق سمعيا 
مثل جلب انتباه الطالب من خالل وضع يده على كتفه، 
او التلويح باليد أمام وجهه وتعلم بعض اشــارات اليد 
املهمــة والنظر في عيني الطلبة عند التكلم معهم، 
وعدم وضع أشياء في الفم اثناء الكالم  وعدم الصراخ   

والكالم معهم بأقل مستوى من الضجيج .

نقل الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية 

حتتلــف درجات اإلعاقــة الذهنية  وتتــدرج من إعاقة 
بسيطة إلى إعاقة ذهنية شديدة ،إن  السمة املشتركة 
بني الطلبة مــن ذوي اإلعاقة الذهنيــة هي انخفاض 
القدرات العقلية والقدرة على التعلم والقيام بأنشطة 
احلياة اليومية مثل  القدرة علــى التواصل  والتنقل و 
.وتختلف درجة  بالنفس  والعناية  املهارات االجتماعية 
االعتماد على الغير تبعا لشــدة اإلعاقة الذهنية .وقد 
يتســم البعض من هذه الفئة ببعض الســمات مثل 
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البطء الشــديد في املشي او ســلوكيات غير سوية  
كالصراخ والعناد  وسلوك عدم الطاعة .

غالبا ما يتم تخصيــص  مقاعد خاصة للطلبة ذوي 
اإلعاقة الذهنية عنــد نقلهم مع طلبة غير معاقني 
ذهنيا . وقــد يحتاج البعض منهم  إلى  أدوات خاصة  
 child فــي احلافلة مثل حزام مناســب للمقعــد او
  safety restraint systems )CSRS،  i.e.،  car seat،
safety vest .وفي معظم األحيــان يتم وضع طالب 
واحد في املقعد الذي يجلس عليه في العادة طالبني. 

املراف��ق  قب��ل  م��ن  مراعاته��ا  الواج��ب  األم��ور 
والسائق عند نقل املعاقني ذهنيا :

  احلاجة إلى التكرار في شــرح  األمور التي حتدث 
بشكل يومي  . 

  مراعــاة  تفلب املزاج  عند بعــض الطلبة ) أيام 
مبزاج جيد وايام مبزاج سيء ( .

  اختــالف التحكم بالذات او الســيطرة الذاتية 
على الســلوك من يوم إلى آخــر . ) يحتاج األمر 
لتوثيق ذلك من قبل املرافق او الســائق ملراجعة 

اخملتصني في املدرسة او املركز( .

قد يطلب من املرافق او الســائق تطبيق إجراءات   
معينــة فــي تعديل الســلوك . ) مثــل جتاهل 
السلوك الذي ال يســبب اذى للطالب او الطلبة 
اآلخرين ( .وقد يسبب تغير السائق او احلافلة تغير 

في سلوك الطالب . 

قواعد عامة عند نقل الطلبة متعددي اإلعاقة 

يحتاج الطلبة متعــددي اإلعاقة إلى إجراءات خاصة 
في النقل املدرســي بحيث يتــم  إعداد خطه خاصة 
من قبل عدد من اخملتصني يراعى بها طبيعة اإلعاقات 
التي يعانــي منها الطالب .ويشــترك في وضع هذه 

اخلطة  املعالج الطبيعي والوظيفي واخملتص باحلركة 

)لفاقدي البصر( وغير ذلك من اخملتصني تبعا لطبيعة 

اإلعاقات التي يعاني منها الطالب . 

نقل الطلبة املصابني بنوبات الصرع 

 الصرع  أنواع ودرجات عــدة، وقد تكون نوبات الصرع 

مصاحبة لإلعاقة مثل :  املعاقــني ذهنيا او املصابني 

باضطــراب التوحد او متعــددي اإلعاقــة . الطلبة 

املدموجني فــي أطر التعليــم العام ويتــم نقلهم 

باحلافــالت العادية مع الطــالب اآلخرين هم املصابني 

بنوبات الصرع فقط  .

بعض نوبات الصرع حتدث بشــكل تلقائي ودون   
مقدمات او وجود مؤثرات تسبب نوبة الصرع مثل 

األضــواء الســاطعة flashing lights    أو ارتفاع 

درجــة احلرارة وغيــر ذلك من املؤثــرات التي من 

املمكن أن تسبب حدوث نوبات الصرع.

تدريب الســائق واملرافق للحافلــة على كيفية   
التعامل مع الطالب في حالة حدوث نوبة الصرع.

يعرف بعــض املصابني بنوبات الصرع مســبقا   
اقتــراب حدوث نوبة الصــرع )aura ( لذلك على 

املرافق والسائق االستماع للطالب  والتوقف في 

أقرب مكان مناسب للوقوف .

التصرف بهدوء حيث أن نوبة الصرع ال تسبب أي   
خطر على حياة الطالب . 

إبقاء الطالب في مكان آمن وعدم تقييد حركته .   
التأكد من خلو مجرى التنفس من أي شيء يعيق 

تدفق الهواء وعــدم إعطاء الطالب ماء او عصير 

للشرب  ومسح اللعاب بحالة خروجه. ويستغرق 

بعض الطلبة في النوم بعد حدوث نوبة الصرع. 

احتياجاتي عالمي42



نقل الطلبة املعاقني بصريا 

تختلف الســمات التي يتســم بها الطالب املعاقني 
بصريــا والتي من املهــم على الســائق واملرافق في 
احلافلة التعرف عليها، فبعض الطلبة املعاقني بصريا 
ميكنهم رؤية الضوء فقط  والبعض ميكنه رؤية بعض 
األشــكال  بينما يعاني بعضهم مــن فقدان كامل 
حلاسة البصر، وال تختلف احلاجات التعليمية للطلبة 
املعاقني بصريا عن حاجة غيرهم، حيث يتم دمجهم 
في أطر التعليم العام ويســتخدمون احلافلة العادية 
اخملصصة للطلبــة غير املعاقني .ويســمح للطلبة 
املعاقني بصريا بالتحرك بشــكل كامل واجللوس في 
املقاعد العادية ولكن حتت املراقبة، ومعظمهم مدرب 
بشكل كامل على التحرك والتنقل باستخدام أدوات 
مثل العصا البيضاء واالعتماد على حاســة السمع 
وحــواس أخرى مثــل اللمس في احلركــة . وغالبا ما 
يحتاج الطالب املعاق بصريا إلى تعليمات شــفهية 
مــن الســائق او املرافق كــي يتمكن مــن الصعود 
والتحرك فــي احلافلة والنزول منهــا .وقد يكون من 
املفيــد إجالس الطالب في مكان قريب من الســائق 
او املرافــق . ومن املهم جدا  عند التحدث مع الطالب  
املعاق بصريا مناداته باســمه حتى يتمكن من اتباع 
التعليمات  ) كــي يعرف أن احلديث موجه له ( وكلما 
زادت خبرة الطالب في استخدام احلافلة كلما أصبح 
أقل اعتمادا على الغير في التوجه في املكان واصبح 

أقل حاجة للمساعدة . 

قواعد عامة يف نقل الطلبة من ذوي اإلعاقة 

يحتاج بعض الطلبة من ذوي اإلعاقة إلى تســهيالت 
خاصة في النقل املدرســي ويتــم نقلهم  بحافالت 
عادية، بينما يحتاج البعض اآلخر إلى حافالت مجهزة 

مبصعد أو منحدر.

وحتتاج فئة من الطلبة مــن ذوي اإلعاقة إلى إجراءات 
خاصة في عملية النقل . وقد تكون هناك حاجة إلى 
إجــراء تعديالت خاصة على احلافالت املدرســية كي 

تناسب فئات محددة من ذوي اإلعاقة .

العوام��ل اليت جي��ب أن تؤخذ بع��ني االعتبار عند 
التخطيط لنقل الطلبة من ذوي اإلعاقة:

1 - طول مدة الرحلــة والعوامل الصحية املصاحبة 
لإلعاقــة : من أهــم األمور التي يجــب أن تأخذ 
باحلسبان،  فقد يكون الطالب صغير السن  أقل 
قدرة على حتمــل ركوب احلافلــة عندما تقطع 
مسافة طويلة قبل الوصول إلى املدرسة /  املركز 
او املنزل . وقد تزيد االضطرابات الســلوكية عند 
بعض فئــات الطالب مثل املصابــني بالتوحد او 
اإلعاقة الذهنية في حالة كون الرحلة تستغرق 

وقتا طويــال . او كلما زاد وقت الرحلة . وهناك فئة 
من الطلبة مــن ذوي اإلعاقة  حتتاج  إلى ادوية في 

مواعيد محددة . 

2 - درجة املساعدة التي يحتاجها الطالب: تعتمد درجة 
املســاعدة على عوامل عديد مثل ســن الطالب، 
التواصل  ومهــارات  واحلركيــة  احلســية  قدراته 
وقدراته الذهنية وعوامل اجتماعية وتربوية أخرى، 
فمثال الطالــب الذي لديه إعاقة ذهنية قد يحتاج 

إلى مساعدة في ايجاد مقعده.

3 - حتديد مــكان جلوس الطالــب : يعتمد األمر على 
طبيعة ونوع اإلعاقة وقدرات الطالب فعلى سبيل 
املثال الطالب الذي لديه فقدان بصر ويعتمد على 
حاسة اللمس ييتم إجالسه في املقاعد األمامية 
وتوضع رقعــة مكتوبة  بطريقة بريــل او عالمة 
ملســية أخرى على املقعد كي يتمكن الطالب من 
إيجاد مقعده بســهولة أما الطلبة الذين يعانون 
من الصرع فيتم إجالسهم في مقاعد من السهل 

مراقبتها من قبل املرافق والسائق.

4 -  تعرف املرافق والســائق بشكل كامل على األدوات 
املعاق مثل  الطالــب  التي يســتخدمها  اخلاصة 
األحزمــة وأحزمــة احلوض والكراســي املتحركة 
واألدوات األخرى وأن يتعرف على طرق استخدامها.

5 - وجود خطة موضوعــة لكل طالب معاق للتصرف 
في احلــاالت الطارئة او احلاالت التي يجب أن تخلى 
بها احلافلة . وأن يتم حتديد دور املرافق و السائق في 
إخالء الطلبة من ذوي اإلعاقــة الذين ال يحتاجون 

إلى مساعدة في حالة اإلخالء . 

6 - مراقبة الطالب أثناء جلوسه في احلافلة ومالحظة 
حدوث أشــياء لم تكن تظهر في الســابق ) مثل 
تغير فجائي في الســلوك – حالة صحية خاصة ( 
وإطالع ولي األمر واملدرســني واملشرف على احلركة  

على أي تغيير لوحظ عند الطالب .

7 - التعــرف علــى طــرق التواصل مــع الطلبة غير 
الناطقني )اإلعاقة الذهنية او التوحد – او الشــلل 
الدماغي الشــديد ( بعض الطالب يســتخدمون 
طرق تواصل بديلة مثل لوح التواصل وإشارات اليد 
.أو جهاز  كمبيوتر  خاص يســتخدمه الطالب في 

التواصل .

8 - التعرف علــى طرق التعامل مــع الطلبة من ذوي 
االضطرابات السلوكية الشديدة في حالة ظهور 
ســلوك يؤثر عليهــم او على الطلبــة اآلخرين . 

)تهدئة الطالب – تغيير مكان اجللوس ..... الخ( . 

9 - يظهر بعض  الطلبة سلوكا معينا فقط من أجل 
جذب انتباه السائق او املرافق .
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10 -  التعــرف بشــكل كامل علــى كيفية إجالس 
الطــالب املعاقني جســديا – تثبيت الكرســي 

املتحرك – إجالس الطالب في املقعد اخلاص (

11 - التواصل مع اخملتصني واملدرســني واالطالع على 
كل ما هــو جديد فــي مجال الســيطرة على 
الســلوك او  التحكم ببعض السلوكيات عند 

الطالب  من ذوي اإلعاقة . 

حتديد املقعد يف احلافلة 

يتم حتديد مكان جلــوس الطالب في احلافلة اعتمادا 
على عوامل  عديدة، مثل نوع اإلعاقة ،األجهزة واألدوات 
التــي يســتخدمها الطالب، مدى احلاجــة لتواصل 

السائق او املرافق معه  إضافة إلى نوع احلافلة .

ويؤخذ بعني األعتبار  في حتديد املقعد سهولة حتريك 
او حترك الطالب وتوفير حد أقصى من االســتقاللية 
واالعتماد على النفس، إضافــة إلى احلاجات اخلاصة 
للطالب وسهولة اإلخالء في احلاالت الطارئة وحاجة 
الطالب للتواصل مع الطالب اآلخرين، حيث أن بعض 
الطــالب يفضلون اجللوس مــع أصدقائهم او بجانب 
أحد افــراد عائلتهم .وعند نقل الطالــب املعاق في 
حافلة كبيرة مع طالب غير معاقني يجب جتنب وضعه 
فــي املقعد األمامي بجانب الســائق او املرافق ) متى 
كان ذلــك ممكنا ( حيــث أن املقعد األمامي مخصص 
في العادة للطلبة املشــاغبني، من األفضل أن بجلس 

الطالب مع الطلبة غير املعاقني او مع أصدقائه  . 

مهام املرافق يف احلافلة املدرسية 

تعتمد مهام املرافق على عوامل عديدة منها طبيعة 
الطالب للمساعدة،  اإلعاقة وشــدتها ومدى حاجة 

وبشكل عام تكون مهام املرافق على النحو التالي :

معرفة تامة باحلاجــات اخلاصة بالطالب وخطة   .1
النقــل املوضوعه له وتطبيــق كافة التعليمات 
املوضوعة في خطــة نقل الطالــب وتعليمات 
اخملتصــني  ومعرفــة التعامل مع الســلوكيات 

اخملتلفة عند الطلبة. 

حتميل وتنزيل الطالب ذو اإلعاقة .  .2

التي يســتخدمها  األدوات املســاعدة  تثبيــت   .3
)  Walker ،كرسي متحرك ، العكاز(

إجالس الطالب في املقعد اخملصص له .   .4

متكينــه مــن اســتخدام األدوات او الوســائل   .5
اخملصصة له ) مثل حزام الصدر او احلوض ( .

مراقبة الطالــب ذو احلاجــات الصحية اخلاصة   .6
)املصابني بنوبات الصرع ( .

مســاعدة الســائق في احلاالت الطارئة وحاالت   .7
إخالء احلافلة . 

معاملة الطــالب باحترام وبإطار مــن الكرامة   .8
واخلصوصية

يجب على املرافق مراقبة الطالب ومالحظة أي سلوك 
قد يشكل خطراً على نفسه أو على الطلبة اآلخرين 
مثل سلوك ايذاء الذات عند الطلبة املصابني بالتوحد 
،وعلى املرافق كذلك التعرف بشكل كامل على جميع 
الســلوكيات  التي من املمكن أن تظهر على الطالب 
. ومــن مهام املرافــق التأكد بأن جميــع الطلبة في 
مقاعدهم بشــكل آمن وذلك من خالل تفقدهم من 
فترة إلى أخرى طيلة مدة الرحلة . ومن املهم التأكيد 
على عدم ترك الطالب املعاق  لوحده )في كل احلاالت( 
وعند انزاله حيث يجب تسليمه لولي األمر )املرافق (. 
و يجب أن يتم حتديد االجراء الواجب اتخاذه بشــكل 
مســبق في حال عدم وجود من يستلم الطالب عند 
نزوله من احلافلة .)تختلف القوانني من بلد إلى آخر(. 

سائق احلافلة 

 يجب على ســائق احلافلة التــي تنقل طلبة من ذوي 
اإلعاقة توقع احلاجة إلى وقت أطول في حتميل  وإنزال 
الطلبــة من ذوي اإلعاقة ) وبشــكل خــاص اإلعاقة 
اجلسدية (، وفي حال عدم وجود مرافق في احلافلة او مع 
الطالب على السائق تقدمي املساعدة التي يحتاجها 
الطالب . والسائق يجب أن يكون مدرب بشكل كامل  
على استخدام األدوات والوسائل املساعدة مبا في ذلك 
املصعد واألحزمة . وطريقــة إجالس الطالب وتثبيت 
األجهزة التي يستخدمها وعلى كيفية التعامل مع 

احلاجات الصحية اخلاصة عند بعض الطالب . 

احلافل��ة  يف  اخلاص��ة  والوس��ائل  األدوات 
املدرسية

هناك عدد كبيــر ومتنوع من املعدات واألدوات اخلاصة  
التي يتم تزويد احلافالت املدرســية بها لنقل الطلبة 
مــن ذوي اإلعاقة ومــن األمثلة  على هــذه املعدات 
 Power lifts or ramps واألجهزة : املصاعد واملنحدرات
- مقاعد خاصة  )متحركــة( جللوس الطلبة من ذوي 
اإلعاقــة - أدوات خاصــة لتأمني )تثبيت (الكراســي 
 - special belts املتحركــة - أحزمة مقاعد خاصــة
أجهزة تواصــل صوتية مع الطالب - كاميرات مراقبة 

لكافة املقاعد . 

تدريب املرافقني والسائقني ومشريف احلركة 

يجب تدريب جميع القائمني على عملية النقل  وذلك 
كي تتم عملية النقل املدرسي لذوي اإلعاقة بسهولة 

ويسر وبشكل آمن وفعال وعلى النحو التالي:

توفير معلومات أساسية حول اإلعاقة والسمات    
السلوكية لتي يتســم بها الطالب ذوي اإلعاقة 
ومعاملة الطالب املعاق في إطار من اخلصوصية 

والكرامة .

معرفة األنظمة  والتشريعات  والقونني املنظمة   
لعملية النقل املدرســي  بشكل عام .و إجراءات 
تقدمي خدمــات النفل للطلبة مــن ذوي اإلعاقة 

وتشمل :

1 - حتميل وتنزيل الطالب من وإلى نقاط التجمع .

2 - مســاعدة الطالب املعاق في الصعود والنزول من 
احلافلة .

3 - طرق إخالء الطالب في احلاالت الطارئة .

4 - كيفية رفع الطلبة من ذوي اإلعاقة اجلسدية إلى 
احلافلة .

5 - مالحظــة الطالب ) مبا في ذلك مالحظة وجود أي 
مؤشرات على سوء املعاملة او األهمال ..... الخ( 

6 - تفقد احلافلة بعد االنتهاء من الرحلة وقبل توقيف 
املركبة بحثا عن طالب لم يتم إنزالهم.

7 - كتابة التقارير اليومية والدورية حول سير عملية 
النقل . 

8 - االحتفاظ بسجالت حول الطلبة ذوي اإلعاقة الذي 
مت نقلهم . 

9 - مسؤوليات وصالحيات الفريق العامل مع الطالب 
في املدرسة / املركز .

10 -  طــرق التواصل مع ولي األمــر / والفريق التربوي 
العامل مع الطالب . 

11 - التعامل مع الطالب خالل الرحلة مبا في ذلك  في 
احلاالت الطبية الطارئة  والتصرف في حالة عدم 
وجود من يستلم الطالب .- التصرف في احلاالت 

اجلوية غير العادية – الرحالت املدرسية . 

12 – التعامل مع سلوك الطالب ويشتمل ذلك على 
:أساليب تطوير السلوك الصحيح عند الطالب 
وطرق التعامل مع الســلوكيات غير املناســبة 
،والســلوك الفجائي ) الســلوك  العنيف الذي 
لم يظهر في الســابق( والسلوك الذي يؤثر على 
ســالمة الطالب او الطلبة اآلخرين وطرق كتابة 
املالحظــات والتقارير املتعلقة بالســلوك عند 

الطالب . 

13 – طرق اســتخدام الوســائل واملعدات اخلاصة في 
احلافلة مبا في ذلك وسائل احلماية 

14 – االسعافات األولية .

15 – التعامــل مــع الطالب فــي إطــار كامل من 
اخلصوصية والكرامة

احتياجاتي عالمي44
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تبنت

مآثر توصية منظمة العمل الدولية حول

أرضيات احلماية اإلجتماعية
منظمة العمــل الدولية في مؤمترها 

العام في عام  2012 توصية تاريخية 

تشمل جملة غايات وأهداف لتأمني احلد األقصى 

من احلمايــة اإلجتماعية املرتكــزة على حقوق 

اإلنسان.

 1 -  توفير توصيات للدول األعضاء

إستحداث وضمان إستمرار تطبيق مرتكزات  أ ( 

وأرضيات حماية إجتماعية كإجراء أساسي 

لتأمــني منظومة الضمــان اإلجتماعي في 

الدول األعضاء

تنفيذ مندرجــات تلك األرضيــة من خالل  ب ( 

إســترتيجيات توســع مفاعيــل الضمان 

والتي بدورها تؤمن وبشــكل  اإلجتماعــي 

الضمان  أعلى مــن  تدريجــي مســتويات 

اإلجتماعــي لتشــمل أوســع الشــرائح 

اإلجتماعية وفقا ملعايير الضمان اإلجتماعي 

ملنظمة العمل الدولية

والغاية من تلك التوصية رســم إطار يظهر    - 2

بوضــوح ترتيبات ضامنة من شــأنها تأمني 

حمايــة هادفــة ملكافحة الفقــر والًتهُدد 

والتهميش.

علــى الــدول األعضــاء تطبيــق املباديء    - 3

األساســية التالية من أجــل إظهار أولوية 

إلتزامها بتوصية منظمة العمل الدولية:

التضامن  على  باإلرتكاز  احلماية  شــمولية  أ ( 

والتعاون

إدراج إســتحواذية احلصول على املنافع في  ب ( 

التشريع والدستور

أن تكون املنافع مناِســبة ومرتقبة )التقبل  ت ( 

التأجيل(

أن تكــون اإلجراءات دون متييــز إزاء اجلندرة و  ث ( 

إســتجابتها للحاجات اخلاصة )لألشخاص 

ذوي اإلعاقة( 

ج (  ذات طابع شمولي ودامج مبا في ذلك األفراد 

ذوي اإلقتصاد العشوائي والغير منتظم 

إحترام حقوق وكرامة األشخاص املشمولني  ح ( 

)دون منة  اإلجتماعــي  الضمــان  بتأمينات 

أوأريحية أو تبعية(

رســم  التطبيقية  اإلجراءات  في  التدرجية  خ ( 

أهداف مرتبطة بجدول زمني ورزنامة عمل

إعتماد التكافل والتضامن في التمويل خالل  د ( 

البحث فــي توفير التوازن بني املســؤوليات 

واملشــمولني  املمولــني  لــدى  واملصالــح 

مبخططات الضمان اإلجتماعي  

إعتمــاد التنوع في املقاربات املعتمدة مبا في  ذ ( 

ذلك آليات التمويل وأنظمة املَنح

إدارة مالية صارمة وشفافة وذات مصداقية ر ( 

دميومــة إقتصاديــة ومالية وزمانيــة  إزاء  ز ( 

موسى شرف الدين
عضو شرف مدى الحياة منظمة اإلحتواء الشامل

عالمي
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العدالة اإلجتماعية واملساواة

تالزم وترابط وتناســق ما بني السياســات  س ( 

اإلقتصادية التشغيلية واإلجتماعية

تالزم وترابط وتناســق ما بــني أجهزة توفير  ش ( 

احلماية اإلجتماعية

خدمات عامة من الطراز املميز مما يعزز عمل  ص ( 

أجهزة الضمان اإلجتماعي

توفير نظم فاعلة لتسهيل وتبسيط تقدمي  ض ( 

املراجعات وشكاوى التًظلم 

متابعة ورصد منتظم وتقومي دوري ط ( 

السماح باملداولة واجملادلة واحملاورة اجلماعية  ظ ( 

وفســح الفــرص أمام تشــكيل جمعيات 

للجميع

مشــاركة ثالثيــة  األطراف ما بــني ممثلي  ع ( 

أربــاب العمل  والعمــال وممثلي  منظمات 

اجلهات وجمعيات األشخاص املعنيني 

علـــى  اإلجتماعيـــة  الحمايـــة  أرضيـــة 
الوطنـــي الصعيـــد 

السائدة  األوضاع  ووفق  الدول األعضاء  على    - 4

لديها وبأســرع وقت ممكــن تكُفل ضمانات 

دميومة أرضية احلمايــة اإلجتماعية. ويجب 

أن توفر الضمانات التي يجري تكفلها بحد 

أدنى، وعلى مدى احلياة ولكل من هو بحاجة،  

احلصول على الرعاية الصحية األساســية 

واحلد األساسي للدخل والتي بدورها تكفل 

بشــكل فعال الوصول إلى املنافع واخلدمات 

ويجري اإلعتراف بذلك على الصعيد الوطني 

بشكل واضح.

ويجب أن حتوي أرضيــة احلماية اإلجتماعية    - 5

املذكورة أنفا على األقــل كفاالت لتكريس 

الضمانات اإلجتماعية األساسية التالية:

احلصول وبشــكل معترف به رســميا على  أ ( 

الرعاية  املنافع واملكتســبات تشمل  رزمة  

الصحية األساســية مبا فــي ذلك خدمات 

األمومة والتــي تكون وفق معاييــر، التوفر 

الدائم، ويسرة احلصول، والتقبل، والنوعية

ضمان املدخول األساســي لألطفال،  وبحد  ب ( 

أدنى معترف به رسميا،  تؤمن احلصول على 

الغــذاء والتعليم والرعايــة وغير ذلك من 

املكتسبات واخلدمات

مدخول احلد األدنى على األقل ويكون معترفا  ت ( 

به رســميا،  لألشخاص في ســن اإلنتاج،  

والذين يعجزون عن احلصول على دخل كاف،  

وخاصة في حاالت املرض،  والبطالة ومرحلة 

األمومة – والوالدة – واإلعاقة.

ضمــان الدخــل األساســي،  واملعترف به  ث ( 

رسميا،  وخاصة لكبار السن. 

وخضوعا لإللتزامات الدولية القائمة،  على   - 6

الــدول تقدمي خدمات الضمــان اإلجتماعي 

الواردة  للضمانــات  ومراعــاة  األساســية 

في التوصيــة على األقــل لكافة املقيمني 

واألطفال وفقا للقوانني املرعية.

يجــب أن تســتحدث إجــراءات الضمــان    - 7

اإلجتماعي بشكل قانوني –دستوريا- . يجب 

أن حتدد القوانني اإلجــراءات والترتيبات رزمة 

شروط اإلســتحواذ ومستويات املكتسبات 

املدرجة في هذه الضمانــات. وأن تكون دون 

تفرقة وشفافة،  وفاعلة ومبسطة وسريعة 

إضافة إلى يسرة،  وسهولة عمليات التظلم 

وتقدمي اإلعتراضات والشكاوى بتكلفة مادية 

منخفضة أو مجانيــة. كما يجب أن تكون 

األجهزة – التي توفــر احلماية اإلجتماعية – 

متناســقة مع املكونات األساسية للنظم 

والقوانني.

يجــب أن تراعــى األمور التاليــة في حتديد    - 8

الضوابط األساســية التي تكفل الضمان 

اإلجتماعي:

يجب أن اليواجه األشخاص املصابني بأمراض  أ ( 

أية صعوبات أوما يســهم في تعزيز فقرهم 

ملا ترتب الرعاية الصحية من تكلفة مادية. 

كمــا يجب أن تؤخد بعــني اإلعتبار مجانية 

الرعاية في مراحل ما قبل الوالدة وما بعدها.

يجــب ان يوفر احلد األدنــى للدخل إمكانية  ب ( 

العيــش بكرامة. وبالتالــي يجب أن يلحظ 

حتديــد احلد األدنى للدخل بحيث يتناســب 

مــع الكلفة املاليــة جلملة مــن اخلدمات 

واملكتسبات األساســية ومستويات الفقر 

الوطنية والضوابط التي تتيح باملســاعدة 

اإلجتماعيــة وســوى ذلك مــن الضوابط 

عالمي
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واملســتحدثة عن طريق القانون أو املمارسة 

آخذيــن باحلســبان الفوارق ما بــني املناطق 

اجلغرافية واألقاليم في البلد.

يجــب أن جتــري مراجعة دوريــة للضمانات  ت ( 

بالضمان اإلجتماعي من  املرتبطة  القانونية 

خالل إجراءات شفافة مستحدثة بالقانون أو 

بالترتيبات التنظيمية أو باملمارسة .

وبالنسبة لإلستحداث أو ملراجعة مستويات  ث ( 

الضمانــات )اآلنفة الذكــر( يجب أن تخضع 

إلشــراف مثلث األطراف مبشاركة ممثلني عن 

العمال  العمل وممثلني عــن منظمات  أرباب 

األشــخاص  وإلى مشــورة ممثلي منظمات 

متلقي اخلدمات ذات الصلة  

الــدول للضمانات  توفيــر  أ- فــي ســياق    - 9

املتحكمة بالضمان اإلجتماعي عليها األخذ 

بعني اإلعتبــار مختلف املقاربــات التي من 

شأنها إدراج املكتسبات بشكل فعال ومؤثر 

في سياق السياسة الوطنية  

ب-  ميكــن أن تشــمل منافع لألطفال ولألســر 

ومنافع متعلقة باملــرض والرعاية الصحية 

ومكتســبات في مجــال األمومــة والوالدة 

ومكتســبات في مجال اإلعاقة وفي مجال 

الشــيخوخة وكبر الســن،  ومكتســبات 

للناجني من الكوارث،  ومنافع للعاطلني عن 

العمل وضمانات للعمــال وإلصابات العمل 

وغيرها من املكتسبات املالية أو املكتسبات 

غير املالية

كما ميكن أن تشــمل تلك املنافع منظومات  ج ( 

مكتسبات،  نظم التأمني اإلجتماعي،  ونظم 

مساعدات إجتماعية،  ونظم حسم ضريبة 

في ضريبة الدخــل،  و نظم التوظيف العام 

ونظم دعم التشغيل

10 -  وفي ســياق إلتزام الــدول بتطبيق أرضيات 

احلماية اإلجتماعية على الدول:

أ( ضم إجراءات وقائية ومحفــزة وفاعلة إضافة 

إلى املكتسبات واخلدمات اإلجتماعية

ب( حتفيز النشاطات اإلقتصادية املنتجة وعملية 

التشغيل املنتظم من خالل: حلظ السياسات 

الهادفــة إلى التوظيف فــي القطاع العام،  

وتقدمي كفاالت حكومية،  والتفتيش ملراقبة 

مجــال العمالــة والتوظيف،  وسياســات 

سوق العمل،  واإلعفاءات الضريبية،  واألمور 

احملفزة للتعليــم والتدريب املهني،  واملهارات 

اإلنتاجية والتشغيل

ج( تأمني التنســيق مع السياسات األخرى التي 

تــؤدي إلى التوظيف املنتظــم )وفق أنظمة 

العمل(،  واألمور املدرة للدخل و إلى التعليم 

و إلى محــو األمية،  وإلــى التأهيل املهني،  

واملهارات والعمالة،  التي من شأنها أن تزيل 

الظلم وحتفــز العمل اآلمــن،  واملنظومات 

التشغيلية ودميومة املؤسسات املوًظفة من 

خالل التوظيف في إطار تشغيلي الئق

11 -  أ(على الدول إعتماد وسائل مختلفة لتوفير 

املوارد املاليــة الضرورية لتأمني دميومة مادية 

الوطنية  اإلجتماعية  احلماية  ثابتة ألرضيات 

آخذة بعــني اإلعتبار إمكانيات املســاهمات 

من مختلف الشــرائح اإلجتماعية. ميكن أن 

تشمل تلك اإلمكانيات حوافز ضريبية فردية 

أوجماعيــة تعزيز فعال في مجــال العدالة 

الضريبية تعزيز الدخــل وتقوية املردود على 

قاعد متزايدة و ثابتة حلاصل امليزانيات .

وفــي عملها هــذا على الــدول األخذ بعني  ت ( 

اإلعتبار حاجتها إلى تطبيق إجراءات كفيلة 

مبنع الغش والتهــرب من الضرائب ومالحقة 

التمنع عن مساهمات املصادر املالية  

12 -  يجــب أن يتــم متويــل أرضيــات احلماية 

وفي  الدولة.  إقتصاديــات  اإلجتماعية مــن 

الدول حيث ال توجد مــوارد مالية ومداخيل 

كافيــة لكفالة التطبيــق عليها أن تطلب 

الدعم  من اجملتمع الدولي لدعمها في توفير 

تغطية تكاليف أرضيات احلماية اإلجتماعية.

أجـــل  مـــن  وطنيـــة  إســـتراتيجيات 
اإلجتماعـــي الضمـــان  توســـيع 

13 -  أ( على الدول رســم وتنفيذ إستراتيجيات 

وطنية لتوســيع مجال الضمان اإلجتماعي 

إســتنادا إلى إستشــارات وطنية من خالل 

حوارات ومشاركات مجتمعية فعالة ويجب 

أن تكون تلك اإلسترتيجيات:

وضع أرضيات احلماية اإلجتماعية في ســلم      

األولويــات كنقطة بدايــة وخاصة لدى تلك 
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الدول التي ليس لديها حد أدنى من الضوابط 

الكفيلة بتطبيق الضمان اإلجتماعي كجزء 

اإلجتماعي  الضمــان  أجهزة  من  أساســي 

العائدة لها.

الســعي وبأســرع وقت ممكن لتأمني أعلى      

احلماية  التغطيــة ألرضيــة  مســتوى من 

اإلجتماعية ألكبر عدد ممكن من األشــخاص 

مما يعكس مدى اإلمكانات اإلقتصادية واملادية 

في الدول -امللتزمة- 

ب( ولهــذه الغاية على الدول وبشــكل تدريجي 

إســتحداث واحملافظــة على نظــام ضمان 

إجتماعــي شــامل والئق ومناســب يكون 

جزءا ال يتجزأ في صلب أهداف السياســات 

اإلجتماعيــة وأن تســعى بأن يكــون هناك 

تنسيق ما بني سياسات الضمان اإلجتماعية 

والسياسات األخرى للدولة.

14 -  حني يتم رســم وصياغة وتطبيق منظومة 

ارضيات احلماية اإلجتماعية على الدول:

رسم أهداف تعكس أولويات الدولة     

التعرف وحتديد املعيقات والثغرات التي حتول      

دون التطبيق

وتخطي  الثغــرات  تغطيــة  إلى  الســعي      

متناســقة  مــن خالل مخططات  العوائق 

وفعالة بني األطراف سواًء كانت مساهمة أو 

غير مساهمة في توفير الضمان،  أوكليهما 

إلى توســيع اخملططات املســاهمة  إضافة 

القائمــة لكافة األشــخاص القادرين على 

املساهمة

إستكمال الضمان من خالل سياسات سوق      

عمــل فعالة مبا في ذلــك التأهيل املهني أو 

إجراءات أخرى مناسبة

حتديد املتطلبات واملوارد املالية وحتضير اإلطار      

الزمنــي والتسلســلي التدرجــي في بلوغ 

األهداف.

رفع الوعــي إزاء أرضيات احلماية اإلجتماعية      

وتوسيع إطارها إضافة إلى برامج تعريفية مبا 

في ذلك حورات مجتمعية.

15 -  يجب أن تطال أرضيات احلماية اإلجتماعية 

وإمتداداتهــا كافة األشــخاص في العمالة 

وفــق أنظمة اخلدمة واألشــخاص العاملني 

دون ترتيبات )بشكل عشوائي ودون ضوابط( 

بحيث يصار إلى دعم إقتصاديات سوق العمل 

املنتظم،  واحلد من العمالة العشوائية. يجب 

أن يكون ذلك ممهدا وفي ســياق مخططات 

التنمية اإلجتماعيــة والبيئية واإلقتصادية 

في الدول 

16 -  يجــب أن تضمن إســتراتيجيات توســيع 

أرضيات احلماية اإلجتماعية،  دعم األشخاص 

احملرومني واألشخاص املعوقني.

17 -  عنــد إقامــة منظومة ضمــان إجتماعي 

شاملة عاكسة للغايات الوطنية واألولويات 

واملادية  اإلقتصاديــة  واإلمكانات  الوطنيــة 

الســائدة. يجب أن تضع الدول نصب أعينها 

جملة أهداف ومســتويات ومنافع  للضمان 

إجتماعــي ) معايير حد أدنى( وفقا ملعاهدات 

منظمة العمل الدوليــة 1952 رقم 102. أو 

معايير وشــروط أفضل أخرى وفق معاهدات 

كانت قد أصدرتهــا منظمة العمل الدولية 

في معاهدات أو توصيات.

18 -  علــى الدول تبني واملصادقــة على معايير 

الضمان اإلجتماعي )احلد األدنى( بأسرع وقت 

ممكن ووفق ما تسمح به الظروف،  امللحوظة 

في معاهدة منظمــة العمل الدولية 1952 

رقــم 102. كما على الدول وضــع قوانينها 

في مجــال الضمان اإلجتماعي حيز التنفيذ 

و تبني واملصادقة علــى معاهدات وتوصيات 

معايير الضمان اإلجتماعي األكثر تقدما .

 المتابعة والرصد

19 -  على الدول األعضــاء رصد ومتابعة تنفيذ 

توصية أرضيــة احلمايــة اإلجتماعية وإجناز 

اإلضافــات فــي إســتراتيجيات الضمــان 

اإلجتماعي من خالل آليات واضحة ومناسبة 

وطنيا مبا في ذلك إجراءات مشــاركة ثالثية 

األطــراف قوامهــا ممثلــني عــن منظمات 

العمال وأرباب العمل وممثلني عن الشــرائح  

اإلجتماعية املستهدفة ذات الصلة.

20 – على الدول تنظيم لقاءات إستشارية دورية 

لرصد التقدم ومناقشــة السياســات التي 

من شأنها توسيع مدى الضمان اإلجتماعي 

والتغطية  األوسع  )التغطية  وعموديا  أفقيا 

بحدها األقصى(

21 -  مــن أجل تنفيــذ اإلجــراءات املذكورة في 

)19( علــى الدول جمع وإســتكمال وحتليل 

ونشــر وبشــكل منتظم قواعــد البيانات 

املتعلقــة بالضمان اإلجتماعــي متضمنة 

إحصاءات ومؤشرات مفصلة تلحظ الفئات 

املستهدفة ســيما املتعلقة باجلندره )مدى 

عدالة التوزيع بني اجلنسني(

22 -  وعند قيامها مبراجعة املفاهيم والتعريفات 

إنتاج إحصائيات الضمان اإلجتماعي  و طرق 

على الدول أن تأخذ بعني اإلعتبار لإلرشــادات 

املقدمة مــن قبل منظمة العمــل الدولية 

الضمان  بإحصاءات  املتعلقــة  تلك  وخاصة 

اإلجتماعي التي كانت قد تبنتها خالل املؤمتر 

التاسع خلبراء اإلحصاء في املنظمة

23 -  على الدول إســتحداث آليات للحماية في 

باألفراد  املتعلقة  اخلاصــة  املعلومات  مجال 

املدرجة في أجهزة قواعد بياناتهم 

24 -  أ(  يجب تشجيع الدول على تبادل املعلومات 

واخلبرات في مجال إستراتيجيات وسياسات 

وتطبيقات الضمان اإلجتماعي فيما بينهم 

وفيما بينهم ومكتب العمل الدولي.

ب( وفي عملية تطبيق ذلك التبادل هناك حاجة 

إلى مســاعدات تقنية مــن منظمة العمل 

دولية مماثلــة وفقا  الدوليــة،  ومنظمــات 

للمهمات التي تقوم بها تلك الدول. 
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يعرف مرض باركنسون بأنه مرض يصيب اخلاليا 

العصبيــة ) املوجودة في بعض أجزاء الدماغ ( 

التي تســيطر على حركة العضالت وهو في 

الغالب يصيب البالغني ما بني ســن اخلمسني 

والســبعني ويعتقد ان مجموعة من العوامل 

الوراثية والبيئية )مثل املبيدات احلشرية( لها 

عالقة بحدوثه وهو مــرض تدريجي مبعنى ان 

أعراضــه تتطور وتزداد حدة مبــرور الوقت ومن 

أهم االعراض ما يلي :-

   تصلب العضالت.

   ارتعاش إحدى اليدين.

   صعوبة املشي والكتابة.

   مشاكل التوازن والتنسيق.

الدوبامني  بايجاد بديل ملــادة  املــرض  ويعالج 

املفقــود في الدمــاغ وهو دواء يعرف باســم 

)لفودوبــا( أو ) ل- دوبا( وقد يــؤدي تناول الدواء 

لفتــرة طويلة الى حدوث بعــض املضاعفات 

مثل التغيرات الفجائية في الســيطرة على 

األعصــاب وانعــدام النوم وكثــرة الكوابيس 

والهلوسة واالضطراب.

إرشادات تغذوية للتخفيف من األعراض :- 

1 - يجب حتديــد كمية األطعمة احملتوية على 

بروتني عالــي )كاللحوم واحلليب واألجبان( 

خالل النهــار وتناولها خــالل الليل وذلك 

لتسهيل امتصاص الدواء ) ل- دوبا( دون أن 

يتأثر بالبروتينات املوجودة في االطعمة، اذ 

ان وجود كميــات عالية من البروتني يقلل 

من امتصاص الدواء وبالتالي من فعاليته.

2 -  يجــب مراعاة التوازن في اعــداد الوجبات 

بحيــث يتم تنــاول اجملموعــات الغذائية 

واللحوم  واخلضروات  والفواكه  النشــوية 

واحلليب ومشــتقاته والزيوت خالل النهار 

مــع التركيز على تنــاول اللحوم واحلليب 

ومشتقاته خالل الليل.

3 -  عدم تناول فيتامــني ) ب6 ( من املكمالت 

وبجرعــات عالية ألنها تقلــل من فعالية 

الدواء.

4 -  يوجــد مركــب )ل- دوبــا( طبيعيــا في 

البقوليات ) كالفول واحلمص والفاصولياء 

والبازيــالء ( لذلك يفضل تنــاول كميات 

جيدة من هذه االطعمة للمحافظة على 

مستوى ثابت للدواء في الدم .

5 -  قد تتســبب االدويــة املتناولــة  ببعض 

وفقدان  كالغثيــان  اجلانبيــة  األعــراض 

الشهية واإلمساك لذا يفضل أخذ الدواء 

مع الوجبات وليس بينها.

6 -  قد حتدث صعوبة بالبلــع وتناول الطعام 

مع تقدم املرض لذلــك يجب تغيير أدوات 

تناول الطعام وقوام الطعام مبا يتناســب 

مع وضع املريض.

ب:- مثال لوجبة يوم واحد ملريض الباركنسون
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العشاءالغذاءالفطور 

وجبة خفيفة ) في الليل ( هذه الحمية تحتوي على

التوست األسمر  شريحتان من خبز 
)قليل امللح ( أو ¼ رغيف خبز عربي .

ملعقة كبيرة مربى أو عسل .
معلقتــان صغيرتان مــن الزبدة او 

جبنة الدهن الصفراء.
كوب عصير برتقال.

½ كوب جيلي.

1 كــوب أرز مقلوبة فول أو ¼ رغيف 
خبز أسمر.

½ كــوب شــوربة خضــار ) جــزر 
بدون   ) وكوســا  وفاصولياء خضراء 

حلوم .
كوب سلطة خضراء.

موزة  أو تفاحة أو إجاصة .

كوب ونصف أرز مسلوق.
¼ دجاجة كبيرة أو قطعة حلم كبيرة 

) أي ما يعادل 120 غم(.
كوب سلطة .

كوب حليب أو لنب .
½ كوب مهلبية .

¼ رغيف خبز أسمر .
بيضة مسلوقة.

سلطة تونا ) 30 غم تونا + سلطة (.
احلجم  متوسطة  بسكويت  قطعة 
من القمح الكامل ) قليل الدسم (.

   طاقة 1700 كيلو كالوري.
   كربوهيــدرات = 262 غــم )63 % مــن 

مجمل السعرات احلرارية (.
   بروتــني =81 غــم ) 19 % مــن مجمل 

السعرات احلرارية (.
   دهــون =34 غــم ) 18 % مــن مجمل 

السعرات احلرارية (.

ـــل  ـــالل اللي ـــن خ ـــة بالبروتي ـــة الغني ـــى االطعم ـــز عل ـــا التركي ـــظ  فيه ـــون ويالح ـــرض باركنس ـــاب بم ـــة للمص ـــة يومي ـــال :- حمي مث
ـــار : ـــالل النه ـــا خ ـــل منه والتقلي
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النشاط املهين املوّجه 
للفئات اخلاّصة

توجد عدة فئات فــي اجملتمع اقتضت ظروفها 

التواجــد أو اإلقامــة فــي مكان غيــر املنزل 

لســاعات يوميا أو لعدة أســابيع أو أشهرا أو 

سنوات، وذلك عندما يختار اإلنسان أو يضطر 

إلى اإلقامة في مكان حبس كاألحداث في دور 

اإلصالحية  املؤسسات  أو  االجتماعية  الرعاية 

للبالغني، أو املسنني امللتحقني في أندية نهارية 

أو نزالء مؤسســات رعائية داخلية، أو املرضى 

الذين اقتضــت ظروفهم اإلقامة الطويلة في 
املصّحات أو املستشفيات كاملرضى النفسيني 
أو العقليــني أو مرضى الســرطان أو مبتوري 
األطراف أوذوي االحتياجــات اخلاصة بفئاتهم 
اخملتلفة امللتحقني مبؤسسات نهارية أو إقامة 

دائمة أو مؤّقتة  ....

كّل أولئــك تقوم اجلهات الراعيــة لهم على 
وضع خطط وبرامج تتضمن أنشطة متعّددة 

هي عبــارة عن عمليــات ذهنيــة وتطبيقية 

تهدف أساســا إلى إضفاء احليوية والنشاط 

على اجملموعة لتوســيع مجــال التواصل بني 

أعضائها لرفع فعاليتهــا ومردوديتها ككيان 

عضــوي، وكذلك االهتمام بحاجــات ورغبات 

يحّســـون  وجعلهم  النشاط  في  املشاركني 

بإشباع موضوع النشــاط حلاجاتهم ويشّكل 

إثارة الهتمامهم ويشّكـــل جزءا أســـاسيا 

إعداد : د. ياسين محمد هديب
   اختصاصي اجتماعي - المملكة األردنية الهاشمية
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مــن اخلّطــة العالجيــة املوضوعــة للحالة  
‘وتشمل : النشاط التربوي، النشاط الرياضي 
‘ النشــاط االجتماعــي، النشــاط الثقافي، 
التطوعي  النشــاط  التعليمــي،  النشــاط 
والنشــاط املهني  )1(، ولعل النشــاط األخير 
هــو اجلامــع لــكّل األنشــطة وتتحقق فيه 
مجموعة من األهداف ال يحققها أّي نشــاط 
آخر علــى أهميتها جميعا،  أمــا الفّني الذي 
يقوم بالنشــاط فيدعى املنّشــط أو املربي أو 
املدّرب حسب نوع النشــاط، ولكن الشخص 
الوحيد الذي ميكنه ممارســة بعض أو كّل تلك 
األنشطة املؤّهل علما وفّنـا فهو االختصاصي 
االجتماعــي ) SOCIAL WORKER ( وذلك في 
حال عدم توّفر منّشط مهني مؤّهل )2(  وهو - 
أي االختصاصي االجتماعي - الذي يقوم عمله  
في املؤّســـسة أساسا على تنسيق اخلدمات 
املقدمة للمستفيدين وهو الذي يضع وينّفـذ 
اخلّطة العالجية الفردية واجلماعية لكّل حالة 
بناء على دراسة احلالة التي يجريها مستعينا 
بكل التوصيــات الفنية مــن االختصاصيني 
املعنيــني إضافة إلى االجتماعــات الثنائية أو 
اجلماعية معهم أو ما يسمى مبؤمتر احلالة.  . . .

ماهية النشاط المهني

النشــاط املهني  هو ممارســة مجموعة من 
األفعال الذهنية احلركية التي يتـّم من خاللها 
إجناز مشــغوالت متعــّددة ومختلفــة وغير 
محــّددة باقتراح من املنّشــط املهني واختيار 
من املستفيد نفسه حســب قدراته ورغباته 
وبإشراف من االختصاصي االجتماعي صاحب 
احلالة، أما املنّشــط املهني فهو شخص لديه 
الرغبة والتدريــب واخلبرة في اختيار وتصميم 
ابتداء  وتنفيذ أشــغال مهنية غير محــّددة 
من الرســم على الورق وليــس انتهاء بزراعة 

النباتات..

ليــس هنالك فــي الوقت احلاضر مــن يقوم 
بوظيفة املنّشــط املهني، كما أنــه ال يتوفر 
مرجع أو  دليــل يحتوى على كّل األنشــطة 
األساســية التي ميكن تنفيدهــا مع الفئات 
املســتهدفة وهذا يندرج على الدول املتقدمة 
أيضــا، أما ما يتوفر من بعض الكتب أو املواقع 
االلكترونية فهي حتتــوي على هوايات وبعض 
الفنــون غير مخّصصــة للفئــات املذكورة 

بشكل أساسي، ومن هنا كانت احلاجة ملّحـة 
إلعداد دليل شامل ومصّور لألنشطة املوّجهة 

للفئات اخلاّصة   .

ــاط  ــة بالنشـ ــة المعنيـ ــات الخاصـ الفئـ
ــي    المهنـ

ذوو االحتياجات اخلاصة من فئات : اإلعاقة   - 1
الذهنية ) البسيطة واملتوسطة (،   أطفال 
التوحد، األشخاص املصابون مبتالزمة داون، 
اإلعاقــات احلركيــة، االعاقة الســمعية 

واإلعاقة البصرية .

األحــداث نــزالء دور رعاية األحــداث من   - 2
موقوفني ومحكومني ومعرضني لالنحراف 
)علما بأن بعض العلمــاء األميركيني قد 
درجوا منذ عقود علــى تصنيف األحداث 
الرعاية االجتماعية  دور  نــزالء  املنحرفني  
املعوقني حتى  األشــخاص  فئــات  ضمن 

يعودوا ملمارسة حياتهم االعتيادية (  .

األطفــال املقيمون فــي دور رعاية األيتام    - 3
وأطفال الشوارع .

املسنون ممن لديهم قدرات ذهنية بسيطة   - 4
فأكثر نــزالء دور الرعايــة الداخلية أو رواد 

أندية املسنني النهارية.

الســرطان  كمرضى  املزمنــون  املرضــى   - 5
ومبتوري األطراف واملرضى النفسيني نزالء 
املستشفيات واملراكز الصحية واملصحات 

.

نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل البالغني من   - 6
موقوفني ومحكومني .

 

 األهـــداف العامـــة للنشـــاط المهنـــي 
للفئـــات الخاّصـــة

املهني  لالختيار  املهنية متهيــدا  التهيئة   - 1
وصوال للتأهيل املهنــي جلميع الفئات إن 

أمكن .

النشــاط املهنــي املوّجــه ) العالجــي (   - 2
لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واألحداث 

ونزالء املؤسسات للبالغني .

وأصحاب  للمســنني  بالعمــل  العــالج   - 3
األمراض املزمنة . 
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ـــي  ـــاط المهن ـــة  للنش ـــداف الخاص األه
ـــة ـــات الخاص للفئ

والتخيــل  التفكيــر  قــدرات  تنميــة   - 1
واالســتنتاج لفئات األحداث وبعض فئات 
املعوقني ) لألعمار من ســن الثانية عشرة 

إلى السادسة عشرة(.

صقل وتطويــر املواهب لفئــات األحداث   - 2
وذوي االحتياجات اخلاّصة .

حتقيق الشعور باالجناز نتيجة القيام بعمل   - 3
إيجابي جلميع الفئات .

املســاعدة في زيادة قدرة التــآزر احلركي-   - 4
العصبــي ) ضبط حركة اليــد مع إبصار 
العني معا ( عنــد ذوي اإلعاقة احلركية أو 
عند حاالت تأخــر النمو العقلي أو أطفال 
التوّحــد، علما بأن هذه القدرة تكتمل بني 
سن احلادية عشرة والسادسة عشرة عند 

االنسان العادي  .

حتقيــق الذات بعد إحراز جنــاح في حتقيق   - 5
إجناز جلميع الفئات .

تعّود العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق   - 6
حاالت  عنــد  الفئــات خصوصا  جلميــع 
األحداث املشــتركني في عمــل انحرافي 

جماعي.

والقلق خصوصا  التوتر  تنفيس مشــاعر   - 7
عند حاالت األحداث ونزالء الســجون من 

خالل الطــرق والثقــب والقطــع والغرز 
لألشغال املنّفـذة.

التأكيــد علــى أهمية املهنة فــي حياة   - 8
اإلنسان واعتماده على نفسه .

التأكيد على قيمة واحترام العمل اليدوي   - 9
وما يحققه من رضا في النفس .

10 - إشغال أوقات الفراغ خصوصا عند فئات 
البالغني  املســنني واألحداث والســجناء 

وذوي اإلعاقات .

11 - اســتيعاب الطاقة الزائــدة عند بعض 
الفئات .

12 - إمكانيــة اختيار مهنة للمســتقبل من 
خــالل اإلعجــاب ببعض أنواع األشــغال 

املنفذة.

13 - اعتبار ممارســة النشــاط املهني سلوكا 
تعويضيا عن العجز عنــد فئات املعوقني 

واملسنني واملرضى املزمنني.

14 - امكانية إيجاد مصدر دخل للمســتفيد 
من خالل تســويق املنتجات خصوصا ملن 
يتحملون مسؤولية اإلنفاق على أنفسهم 

أو ذويهم .

15 - مالحظــة ســلوك املســتفيد خــالل 
قيامه بالعمل وعالقتــه بزمالئه من قبل 
االختصاصــي االجتماعــي أو تســجيل  

املنّشط للمالحظات .  
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أما فيما يتعلق بفئة أطفال التوّحد أو الذاتوية 
)3( فإّن ربع حاالتهم يكون ذكاؤهم في مستوى 
املعدالت الطبيعية بينما ينخفض لدي باقي 
احلاالت )4(، ومن هنا فإن  النشاط املهني ميكن 

ممارسته مع هذه الفئة ؛

كمـــا يمكـــن إضافـــة األهـــداف التاليـــة 
لمـــا ذكـــر ســـابقًا : 

   زيادة القدرة على التواصل والتي تشــكل 
نقصــا لــدى حــاالت التوّحد مــن خالل 
مجموعــات العمــل أو من خــالل تنفيذ 
مشغول واحد من قبل مجموعة أطفال .

    حتقيــق االعتمــاد على الــذات من خالل 
االحساس بالقيام بعمل منتج ومفيد )5(.

   يساهم  اجلهد العضلي املبذول في صرف 
جزء من النشاط الزائد لدى بعض أطفال 

التوّحد .  

    يحقق النشــاط املهني مبــا يحمله  من 
أشــغال مختلفــة األشــكال واأللــوان 
واألحجــام وتشــكيلة من  املــواد اخلام 
املستخدمة في النشاط - التعلم بالبصر 
أي عن طريق املشــاهدة التي هي أقوى من 

السمع عند هذه الفئة .  

    يقّوي بالتدريج قدرة التآزر العصبي احلركي 
من خــالل احلاجة إلى اســتعمال اليدين 

والنظر في تنفيذ املشغول . 

    يحقق النشــاط املهنــي ألطفال التوّحد 
تنمية قدرة التخيــل عندهم التي تعني 
تصّور املشــغول في آخر مراحله فالكثير 

منهم هم في غاية اإلبداع )6( .   

    يوفــر النشــاط املهني املتأّني املســتمر 
مبــا يحمل من تنــّوع وجتديد فــي نوعية 
املشغوالت لهذه الفئة من األطفال فرصة 

التحّسن والتكّيف بصورة تدريجية . 

    حتقيــق الدمــج  مع اآلخريــن والذي هو 
أحد األهداف األساســية وصــوال خلدمة 
أنفســهم عندمــا يكبــرون حيث ميكن 
لبعضهــم العمل وإعالة أنفســهم )7( 

واالنخراط في اجملتمع   .

ومن األهمية مبكان اختيار الفترة املناسبة من 

العمر  للبدء بالنشــاط املهني حلاالت التوّحد 

من خالل املتابعة املســتمرة للحالة الفردية 

صحيــا واجتماعيا تســبقه التهيئة املهنية 

وذلك قبل بلوغ ســن الثامنة عشــرة ويتعلق 

األمر بتوافر احلد األدنى من مســتويات الذكاء، 

التــآزر العصبي احلركــي، التركيــز البصري 

والسمعي والتواصل االجتماعي    . 

هوامش :

“ يعتبر النشاط املهني من مظاهر عملية   )1(

التأهيــل والتي تشــمل مناشــط مختلفة 

للعــالج باألعمــال اليدويــة “ د . عبد الفتاح 

والنفســية  االجتماعية  الرعايــة   ‘ عثمــان 

للمعّوقــني، مكتبة األجنلــو مصرية، القاهرة 

1979م، ص 186 .

“ يفّضــل أن يكــون العــالج بالعمل من   )2(

األعمــال االنشــائية أو االبتكاريــة اخلفيفة، 

وقد تسند مســؤوليته في بعض األحيان إلى 

االختصاصــي االجتماعــي “ د. عبــد الناصر 

مكتبة  النفسية،  االجتماعية  اخلدمة  عوض، 

1998م، ص  القاهرة،  النهضة املصريــة، ط1، 

. 217

)3(  املوقع اإللكتروني، موسوعة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز/ العربيــة للمحتوى الصحي – 

اإلصدار األولي، إبريل 2012م .

د . رابية إبراهيم حكيــم، موقع “ املنتدى   )4(

العربي املوّحد “ اإللكتروني، 2001م .

املصدر السابق .  )5(

املصدر 3 .  )6(

املصدر 3 .  )7(

   للكاتب خدمة 41 عاما في مختلف ميادين 

والعمل  االجتماعيــة  اخلدمــة  ومجاالت 

االجتماعــي / اختصاصي اجتماعي، مدير 

ومنّشط مهني في : اجلزائر، األردن وقطر .

E-mail : yassinhudaib@yahoo.com
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المفهوم : 

هو اضطراب  يبدأ فيه التطور النمائي طبيعياً 

والبدنيــة، وفي مرحلة  العقليــة  في اجملاالت 

ما بني ســن الثانية والعاشــرة يفقد الطفل 

اللغوية  كاملهارات  املكتسبة مسبقا  املهارات 

واالجتماعيــة وغيرها مــن الوظائف، مبا فيها 

التحكم في املثانة واألمعاء. 

   يطلــق عليه  اضطــراب  “هيليــر أو املرض 

النفســي التراجعــي” أول مــن وصــف هذا 

االضطراب املعلم االســترالي “ثوماس هيلير” 

عــام 1908  بأنه اضطــراب مت تصنيفة ضمن 

االضطرابات النمائية الشاملة يؤثر على نواحي 

متعددة من تطور الطفل.

فمنــذ البدايــة مت اعتبار اضطــراب الطفولة 

التفككي كأحد االضطرابــات الطبية، ولكن 

بعد مراجعة تقارير احلــاالت لم يكن هناك اي 

سبب طبي وراء هذا االضطراب.

اضطراب الطفولة 
التفككي 

صفاتي

55صفاتي

Childhood Disintegrative Disorder
)CDD(

د. نادية كريم عامر
شعبة الدراسات والبحوث واإلحصاء

وزارة الشؤون االجتماعية /اإلمارات

عالمي



 لهــذا مت تصنيفه ضمن الدليــل اإلحصائي 

التشخيصي الرابع.

وقــد اقتــرح العديد مــن الباحثــني أن هذا 

االضطراب ميكن أن يعود إلى أســباب عصبية 

بيولوجيــة في الدمــاغ، ولكــن أثبتت نتائج 

األبحــاث أن 50 % مــن األطفــال الذيــن مت 

تشــخيصهم لهذا االضطــراب كانت حالة 

الدماغ لديهم طبيعية.

ويظهر األطفال املصابون باضطراب الطفولة 

التفككــي تطــوراً طبيعياً خالل الســنتني 

األوليتني من عمر الطفل في مجاالت الفهم 

اللغوي اخملتلفة واملهارات احلركية واالجتماعية، 

وبعد مرور هذا الوقت مــن التطور الطبيعي 

يبدأ الطفل بفقدان املهارات املكتسبة وغالبا 

ما يبدأ الفقدان مابني عمر 3 - 4 سنوات إال انه 

ميكن أن يحدث في اي وقت الى سن العاشرة..

وهو إضطراب نــادر احلدوث إذ يصيب واحد من 

كل )000، 100(، فهو أقل شــيوعاً من التوحد 

والسبب في ذلك عدم القدرة على التشخيص 

او اختالطه بتشــخيص آخر. ويصيب الذكور 

واإلناث بنســب مختلفة.حيث أثبتت األبحاث 

أن الذكــور أكثــر عرضة لإلصابــة من اإلناث 

بنســبة ) 4 - 1 ( وذلك ألن معظم اإلناث يتم 

تشــخيصهن مبتالزمة رِت التي تتشــارك مع 

هــذا اإلضطراب بكثير مــن الصفات ولكنها 

توجد في اإلناث.

التشخيص:
بعــد مالحظة األهــل تراجع حالــة الطفل 

في مهارات االســتيعاب اللغوي واســتخدام 

اللغــة ومهــارات العناية بالــذات واملهارات 

احلركيــة واالجتماعية والتحكــم في البول،  

يتــم عرضه على طبيب األطفــال الذي يقوم 

بإجراء الفحص الســريري الطبي إســتثنائه 

حلــاالت معينــة كحالة الصــرع ويطلب من 

األهل إجراء أشــعة للرأس وذلك للكشف عن 

حــاالت األورام واإلصابات األخــرى، وبعد إجراء 

يتم حتويل  اخملتبريــة  الســريرية  الفحوصات 

الطفــل إلى الطبيب النفســي الــذي يقوم 

بإجراء التشخيص املطلوب.

  يظهر األطفال املصابون بإضطراب الطفولة 

التفككي  عــدم القدرة على بــدء احلوار مع 

اآلخرين،

وكذلك عدم القدرة على التواصل باستخدام 

اإلميــاءات غيــر اللفظيــة كحركــة الرأس 

واإلبتســامة، فقدان القدرة علــى اللعب مع 

اآلخريــن وحتريك الرأس بقوة إلى األعلى أو إلى 

األسفل.

  وهناك اختــالف بني االضطــراب الطفولي 

التفككي واضطــراب التوحد وهو أن  التوحد 

تبدأ اعراضه في سن مبكرة وقبل ثالث سنوات 

من عمر الطفل، ويفقد الطفل الكلمات التي 

لديه حيث أنها ال تتجاوز العشر كلمات ولكن 

اليفقد املهــارات احلركية فــي حالة التدخل 

املبكــر ويكون انتشــاره اكثر مــن الطفولي 

التفككي الذي  تظهر اعراضه في عمر متأخر 

اي في عمر ثالث ســنوات حيث يظهر الطفل 

منــواً طبيعياً خــالل الســنتني األوليتني من 

عمره   يتبعهــا فقدان تام  للمهارات احلركية 

والقدرة على الكالم  قبل سن العاشرة، فال بد 

من العودة إلى طبيب األطفال املشــرف على 

الطفل خالل هذه الفترة.

العالج:
عالج هذا االضطراب مشــابه لعالج التوحد، 

حيث يتم التركيز على:-

   العــالج التعليمــي املكثــف: أي إعطاء 

الطفل برامج تعديل السلوك املنظم من 

قبل األهل.

   عــالج النطق والعــالج الوظيفي وتطوير 

املهارات االجتماعية حســب خطة توضع 

لهذا الغرض.

   البد من وجــود مجموعات داعمة لعائالت 

األطفــال املصابني باضطــراب الطفولي 

التفككــي. وما يعانونه مــن ضغوطات 

املتطلبات  نفســية وعصبيــة بســبب 

التربوية التي تقع على عاتقهم.
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العناد كمــا يؤكد اخملتصون ظاهرة شــائعة عند 

األطفال وهي مــن االضطرابات الســلوكية التي 

تشــكوا منها الكثير من األمهــات ، وكلما كانت 

املشــكلة في الســلوك كلما احتاج الوالدين إلى 

أساليب ووســائل متغيرة ومتنوعة ومتجددة في 

كيفيــة الســيطرة على ســلوكيات الطفل غير 

املرغوبة ، والقضية هنا ليست السيطرة ولكن من 

ميلك السيطرة بذكاء وأسلوب هادئ ومطمئن عند 

التعامل مع الطفل العنيد.

والعناد هو سلوك ســلبي ونزعة عدوانية ال ينفذ 

فيها الطفــل ما يطلب منه وعصيان ألوامر الكبار 

ومترد ضد الوالدين وانتهاكا حلقوق اآلخرين واإلصرار 

على تصرف قد يكــون خاطئ أو غير مرغوب وعدم 

التراجع عنه حتى في حالة اإلكراه أو اإلجبار ويبقى 

الطفل محتفظــا مبوقفه حيث يشــعر بنوع من 

اإلحساس باالستقاللية اجلزئية واإلحساس بالذات 

ولفت األنظــار إليه وتقليد الكبار ومنافســتهم  

، وتختلــف درجة العنــاد من طفل ألخر حســب 

شــخصية الطفــل ، فهو في النهايــة محصلة 

للتصــادم بني رغباتــه و طموحاتــه و أوامر الكبار 

ونواهيهم .                                                                                                                                     

والعناد يبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الطفل وقد 

يستمر معه حتى فترة املراهقة ، وإذا لم يظهر في 

هذه املرحلة ففي الغالب ال يظهر بعدها ، وتشــير 

الدراسات انه ينتشر بني األطفال بنسبة 15 – 22 % 

وهو ينتشر لدى الذكور أكثر منه لدى اإلناث .                   

ويتخذ العناد عنــد األطفال عدة أنواع وأشــكال 

منها: - 

*  “ التصميم واإلصرار “ حيث يتســم فيه الطفل 

باإلصــرار على الوصول لهدف ما أو شــيء ما 

ويســتخدم في ذلك كل الطرق والوسائل ، وإذا 

فشــل في الوصول لهدفه فانه يصيح ويصر 

علــى تكرار احملاولة مرة أخــرى ، لذلك فان هذا 

النوع من العناد يحب فيه الطفل التشــجيع 

والدعم .                                                                                                                             

* “ العناد املفتقد للوعــي “ كان يصر الطفل على 

اخلروج في وقت متأخر من الليل لشراء شئ ما 

، ويســمى هذا النوع من العناد أحيانا بالعناد 

األرعن .                                                                                                                   

* “ العنــاد مع النفس “ وفى هــذا النوع من العناد 

يعاند الطفل نفسه كما يعاند اآلخرين ، ومنه 

مثال حينما يطلب الطفل من أبوه أو أمه شيئا 

وال يعطيانه إياه فيبدأ في البكاء ويرفض تناول 

الطعام حتى لــو كان جائعا وهو يظن بفعله 

هذا أنه يعذب نفســه بالتضــور جوعا ، حتى 

يضطرهما فــي نهاية األمر للخضوع ملطالبه، 
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وفــي كثير من احلــاالت يتعمــد الطفل إلى 

اختبــار والديه ليرى هل هو قادر على حتديهما 

أم ال ؟                                                                                                                                

* “ العنــاد كاضطــراب ســلوكي “ وفيها يصبح 

العناد صفة ثابتة وسمة قوية في شخصية 

الطفل ووســيلة متواصلة وسلوك مستمر ، 

وفى هــذه احلالة يجب عرضه على متخصص 

ألنه قد يؤدي إلى اضطراب خطير في سلوكه 

وعواطفه وأفــكاره ، ويكون نــواة الضطراب 

في الشــخصية و هو ما نســميه اضطراب 

الشخصية السلبية العدوانية .                                                                      

* “ العناد الفســيولوجي “ وهــو العناد الناجت عن 

التخلف  مثــل  للدماغ  العضوية  اإلصابــات 

العقلي ويظهر معهــا الطفل مظهر العناد             

السلبي .

أسباب العناد : 

قد يظهر العناد عند األطفال ويختفي حتت ظروف 

ومواقــف معينــة ،  فقد يظهر فــي البيت 

ويختفي في املدرســة وبالعكس، و هنا يكون 

الطفل واعيا ومدركا لســلوكه لكنه يفعل 

ذلك لتحقيق رغبــة أو هدف ما، وحاملا يحقق 

مــا يريد فإنــه يتخلى عن عنــاده، وهو أيضا 

مســتحب في بعض األوقات لكــن عندما ال 

يكون مبالــغ فيه ، وهناك الكثير والعديد من 

األسباب والعوامل التي تؤدى إلى عناد الطفل 

منها : -                                                                    

-    إصرار الوالدين علــى تنفيذ الطفل ألوامرهما 

وفــى بعض األحيــان القســوة املفرطة في 

معاملته إلجباره على تنفيذ األوامر ، والعكس 

والتســاهل  الزائدة  أيضا صحيــح فاحلماية 

الزائد وتلبية جميع احتياجات الطفل وأوامره 

قد جتعله إذا واجه بعض املوانع فإنه يســعى 

جاهدا لتحقيق رغباته حتى وإن كانت بالعناد 

، كذلك أيضا التذبذب في املعاملة أو أن تكون 

األم في صف الطفل وجتيب رغباته واألب على 

النقيــض ، وكذلك إهمــال الوالدين للطفل 

أو تفضيل أحد األبنــاء على اآلخر كلها تدفع 

بالطفل إلى العناد والعصيان ألوامر الوالدين                                                                                                                                        

-    التشــبه بالكبار وتأكيد الــذات: أحيانا يلجأ 

الطفــل إلــى التصميم واإلصــرار على رأيه 

متشــبها بأبيه أو أمه عندما يصران على أن 

ينفذ الطفل شــيئا ما دون إقناعــه ، ورغبة 

الطفــل في تأكيــد ذاته واســتقالليته عن 

األســرة خاصة إذا كانت األســرة تنمّي ذلك 

الدافع في نفسه         

 -   الشعور بالعجز: إن معاناة الطفل و مواجهته 

لصدمــات أو إعاقــات مزمنة جتعــل العناد 

وسيلة دفاعية ضد الشعور بالعجز والقصور      

والفشــل في اللعــب والترفيــه وفي جلب 

اهتمام الوالدين                                                                                           

 -   أســلوب الضــرب واللهجة القاســية: حيث 

يبدأ األهل مبمارســة أسلوب الضرب إلخضاع 

الطفل غير ملتفتني إلى أن الضرب يســاهم 

في متكــني روح العناد وزيادته ، وأن األســلوب 

التدريجي أفضل بكثير من األسلوب الفوري 

-    البعــد عن املرونة فــي املعاملة : حيث يرفض 

الطفل اللهجة اجلافــة ويتقبل الرجاء ويلجأ 

إلى العناد مع محاوالت تقييد حركته ومنعه      

من مزاولة ما يرغب دون إقناع له .

-     تعزيز سلوك العناد ودعمه واالستجابة له: إن 

تلبية مطالب الطفل ورغباته نتيجة ممارسته 

العناد تعلم سلوك العناد وتدعمه لديه بدال 

من اتخاذ الوالدين  ملواقف مناســبة ، جندهما 

يتخذان موقفا يتسم بالعجز والضعف وهذا 

التمادي مســتغال  الطفل على  ما يشــجع 

نقطة الضعف هذه ، ويصبح العناد في هذه 

نه من حتقيق  احلالة أحد األســاليب التي متكِّ

أغراضه ورغباته .

-    االســتهزاء بالطفل من قبل أحد أفراد األسرة 

أو األصدقــاء ، وتوجيه النصح للطفل العنيد 

أمام اآلخرين  

وقبــل أن أحتدث عن طــرق مواجهــة العناد عند 

األطفــال واحلد منه يجب اإلشــارة إلى انه هناك 

انطباعات تعــوق التعامل مع الطفل العنيد مثل 

“ ال شــئ يصلح مع هؤالء األطفال ، إن ما يحتاجه 

هــؤالء األطفال هــو العقاب بالضــرب ، أن هؤالء 

األطفال ليست لديهم املهارات الضرورية ، ال بد أن 

يفهم األطفال العواقب مسبقا ، إن املسالة كلها 

كيمياء حيوية “ 

وعن طرق مواجهة العناد عند األطفال واحلد منه 

فهناك ثالث طرق دائما للحد من العناد والتحدي 

1 – التركيز على اإليجابيات : فإحســاس الطفل 

بعدم تقديــر األب واألم اليجابياتــه واجنازاته 

كما يتخيل والتركيز على الســلبيات ، فمن 

املؤكد أن يقوم الطفل بالعناد للفت االنتباه،  

فالطفل ذكــي إذن يجــب معاملته بوصفه 

مخلوًقــا مفكرا ، وتذكروا هذه املعادلة ذكاء + 

عنف = عناد وعنف مضاد 

2 – قضاء وقت كبيــر مع الطفل : الطفل يعتمد 

دائما على قرب العالقة مع األم مثل مشاهدة 

فيلم كرتون مع الطفل أو ســرد قصة له قبل 

النوم ، فلكي اســتطيع التأثير على نفسية 

الطفل البــد وان يكون الوقــت الذي اقضيه 

معه خالي من التوجيهات الكثيرة .

3 – تخصيص وقت لالستماع : فاالستماع للطفل 

يتيح فهم التطورات التي حتدث للطفل على 

املدى البعيد .

4 -  منــح الطفــل وقتا للخروج  إلــى املتنزهات 

واالنطــالق واللعب فكل ذلك ميتص من طاقة 

الطفل .

5 - اســمحي للطفل ببعض الرفــض لتكون له 

شخصية قادرة على اتخاذ القرار                                                                  

6 -  ال ترفضــي كل ما يطلبه الطفل جملرد الرفض 

إما أن يكون السبب واضحاً أو أن تقومي بتبرير 

الرفض.

7 - ال تطلبي مــن الطفل أكثر مــن أمر في املرة 

الواحدة حتى ال تسببي إرباكا للطفل .

drwaelghonim2013@gmail.com
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املعايري الدولية ملناهج 
الصم

عام  بشــكل  الدراســي  املنهج 
وجه  علــى  املعاقــني  ومنهــج 

اخلصوص:

     املنهج مبفهومــه احلديث يعني “ جميع 
املدرسة  تقدمها  التي  واألنشــطة  اخلبرات 
للتالميذ- ســواء داخل املدرسة أو خارجها- 
بقصد تفاعلهم مع هذه اخلبرات واألنشطة 
مبا يــؤدي إلى حــدوث تعليــم وتعديل في 
ســلوكهم يحقق النمو الشامل املتكامل 
لهم في جميــع النواحي طبقــاً لألهداف 

التربوية “ )عبد املوجود وآخرون: 1981، 11(. 

وفي ضــوء هذا املفهــوم فــإن املنهج هو 
باملدرسة  التعليمية  النشاطات  أساس كل 
وخارجها، وأنه أحد وســائل حتقيق األهداف 

املرسومة.  

أمــا فيما يتعلق بالتلميذ املعــاق )بصرياً أو 
ســمعياً أو فكرياً(،  فنظــراً  ألنه يتحد مع 
الطفــل العادي فــي احلواس األخــرى- عدا 
احلاسة التي أصيبت باإلعاقة- ويختلف عنه 
في فقده لهذه احلواس، فــإن هذا االختالف 

يجعــل من الصعب تطبيــق نفس املناهج 
العاديــة في مــدارس املعوقــني، ومن هنا “ 
تظهــر ضرورة وضــع مناهــج خاصة بهم 
اخلاصة،  وإمكانياتهم  وقدراتهم  تتناســب 
وذلك ألن من أهم سمات املنهج املناسب، أن 
يراعي الفروق الفردية واإلمكانات اخلاصة وأن 
يتناسب مع الفئة التي يراد تعليمها، حتى 

يكون التعليم مثمراً.

المعايير الدولية لمناهج المعاقين 
في الدول المتقدمة

انطالقــا مــن احلقيقــة الســابقة يراعي 
املســؤولون عن التربية اخلاصــة في الدول 
املتقدمــة أهمية إعداد املناهج الدراســية 
وتطويرها مبا يتفق وظروف التالميذ املعوقني.

  ففــي الواليات املتحــدة األمريكية “ تبنى 
املناهج الدراسية في ضوء نتائج التشخيص 
للتالميذ  واالجتماعــي  والنفســي  الطبي 
املعوقــني، كمــا تهتم هذه املناهــج بواقع 
التلميذ املعوق وحالته الراهنة وتساعده على 
التكيف مع البيئة االجتماعية والنفســية 
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واملادية احمليطة به، وكذلــك ارتباط املناهج 

بحياة التلميذ املعوق وإعــداده ليكون قادراً 

على احلياة في مجتمــع العاديني بعد تركه 

للمدرســة، باإلضافة إلــى االهتمام بإعداد 

معلم التربية اخلاصة إعداداً خاصاً يســاعد 

على حسن تنفيذ وتدريس هذه املناهج، مع 

اشــتراك هؤالء املعلمني مع القائمني على 

إعدادها مــن اخلبراء واملتخصصني في إعداد 

مناهج وبرامج تعليم املعوقني”  

وفي إجنلترا “ يراعى عند بناء املناهج الدراسية 

للمعوقني خصائــص كل مرحلة تبعاً لنوع 

املرحلة التعليمية وعمــر التالميذ الزمني، 

لذا تعد هذه املناهج بحيث تكون مناســبة 

للتالميذ من حيــث قدراتهم ودرجة اإلعاقة 

البدنيــة أو العقلية التي يعانون منها، كما 

تتســم هذه املناهج بوضوح األهداف املرجو 

حتقيقهــا من تدريس هــذه املناهج، وتكون 

شــاملة ومرنة مبا يفســح اجملــال للعناية 

بالفروق الفردية، باإلضافة إلى اشتمال هذه 

املناهج على خبرات متنوعة ومتعددة حتى 

يستطيع املعلم أن يختار من بينها ما يالئم 

مع مســتوى منو التلميذ املعوق ومســتواه 

التحصيلي وسمات شخصيته. 

    بينما في اليابان “ متاثل املناهج التي تدرس 

في مدارس املعوقني املناهج التي تدرس في 

املدارس العادية، ولكن املوضوعات مصممة 

بحيــث تالئم اإلعاقــة التي يعانــي منها 

التلميذ، ويتم ذلك حتت إشــراف املسؤولني 

عن هــذه املدارس، واملشــرفني، مــع األخذ 

برأي املعلمني الذيــن يقومون بالتدريس في 

هذه املدارس، كما تقــوم احلكومة اليابانية 

بتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية لتعليم 

املعوقني وهم في منازلهم وذلك مقابل أجر 

شهري يدفعه املستفيدون من هذه البرامج.  

في ضوء ما ســبق ميكن القول أنه ال يوجد 

للتالميذ  املقدمــة  للمناهج  ثابــت  معيار 

املعاقني مبن فيهم الصم، وكما رأينا أن ذلك 

يعتمد على نظرة اجملتمع لهذه الفئة.

على الرغم مما ســبق إال أن هناك اتفاق على 

ضرورة ترجمة حملتويات هذه املنهج بطريقة 

عمليــة لتحقيق أهــداف التعليم حتقيقاً 

واقعيــاً في ســلوك التالميــذ، ويتم ذلك 

من خــالل طرق تدريس مناســبة، فطريقة 

التدريس هي الوســيلة التي يســتخدمها 

التعليمية  العملية  أهداف  لتحقيق  املعلم 

حيث تعني املعلم علــى أداء عمله والنجاح 

في توصيل املعلومات إلى التالميذ بطريقة 

سهلة وســليمة، ومن ثم يتوقف ذلك على 

مدى فعاليتهــا وجناحها في حتقيق األهداف 

املنشودة.

ونظــراً ألن فعالية طريقــة التدريس ومدى 

جناحهــا تقاس مبقــدار ما تســتخدمه من 

عمليات عقلية تستحث بها قدرات التلميذ 

لفهم ما يتعلمه مــن املعلومات املطروحة 

أمامه، فإن اختيار الطرق التدريسية للتلميذ 

املعــوق حتكمه عدة عوامل فــي مقدمتها 

نوع اإلعاقة ومســتواها، وخصائص التلميذ 

املتعلم ومستواه العمري واملستوى النمائي 
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له، وغيــر ذلك من الظروف التي تفرض على 

املعلم املرونة في تعليم املعوقني واستخدام 

وحاجاتهــم  تتناســب  التــي  الطريقــة 

وقدراتهم.

      فالهدف األساســي من تدريس التالميذ 

املعوقني هو متكينهم من استغالل قدراتهم 

بطريقــة أكبر واســتخدامها فــي جميع 

مراحل منوهــم، وذلك عن طريــق تدريبهم 

واكتسابهم أكبر قدر من اخلبرات واملمارسة 

لفهــم العالم الــذي يعيشــون فيه، على 

أن تكون هذه الطرق مناســبة لنوع ودرجة 

اإلعاقة التــي يعاني منهــا كل تلميذ، وأن 

يراعي الدقة في استعمالها واملرونة من قبل 

القائمني بتعليم هؤالء التالميذ واإلشــراف 

عليهم.

     وفي الدول املتقدمة التي قطعت شوطاً 

كبيراً في ميدان تربية املعوقني، تتوافر برامج 

دراســية ومناهج خاصة بالتالميذ املعوقني، 

كما أن هــذه البرامج قد تكــون هي نفس 

البرامج أو املناهج التــي يتعلمها األطفال 

العاديني- كما يحدث في مدارس املكفوفني- 

إال أن االختالف يقع في طريقة التدريس التي 

يستخدمها املعلم وأساليب تنفيذ البرامج 

التلميذ  تتفق وطبيعــة  التــي  التعليمية 

الكفيــف، باإلضافــة إلى اســتخدام طرق 

اإلعاقة  التي تتمشــى مع ظروف  التدريس 

الســمعية واإلعاقة الفكرية حســب نوع 

اإلعاقة ودرجتها.

      وفي ضوء ذلك يتم تعليم التالميذ الصم 

 Lip بعدة طرق منها “ طريقة قراءة الشفاه

reading، وذلــك عن طريــق تدريبهم على 

مالحظة الشــفاه، وحركات الفم وتعبيرات 

الوجه، لــذا يقوم املعلم بإشــراك التلميذ 

األصم في اللعب واألنشــطة اخملتلفة حتى 

ميكن مســاعدته على تعلم قراءة الشفاه 

بطريقة مشــوقة ومثيرة، وهنــاك- أيضاً- 

طريقة لغة اإلشارة ويتم عن طريقها تعلم 

التالميذ باستخدام أصابع اليدين في القراءة 

واحلســاب، أما ضعاف الســمع فيرى خبراء 

التربية اخلاصة بالدول املتقدمة أن مكانهم 

الطبيعي هو مــدارس التعليم العام وذلك 

 Hearing بعد تزويدهم باملعينات السمعية

الفردية  كالسماعات  السمع  لتقوية   ،aids

واجلماعية، على أن يتم تدريب التالميذ على 

ذلك باالتصال بينهم وبني املعلم.

وفي الواليــات املتحــدة األمريكية أكدت “ 

 Association الرابطــة القوميــة للصــم

National of the Deaf  علــى ضرورة تعليم 

األطفــال الصم بأســلوب التواصل الكلي 

Total Communication، والــذي يشــتمل 

على معرفة هؤالء التالميذ للصورة الكاملة 

لألمناط اللغوية، كاحلــركات التعبيرية التي 

يقوم بها التلميذ نفســه، ولغة اإلشــارة 

والكالم، وقراءة الشــفاه، وهجــاء األصابع، 

والقــراءة والكتابــة، كما أنه فــي ظل هذا 

األســلوب تصبــح أمــام كل تلميذ فرصة 

لتطوير أي جزء تبقى لديه من الســمع من 

خـــال املعينات السمعية مبختلف أنواعها، 

أمــا التالميذ املصابون بدرجــة خفيفة من 

فقدان السمع فيمكن أن يستخدم معهم 

 oral Communication  التواصل اللفظــي

الذي يقوم علــى تنمية اجلــزء املتبقي من 

الذي  السمعي  التدريب  الســمع من خالل 

يساعدهم على الدخول في عالم األشخاص 

العاديني”. 

     مما ســبق يتضح أن الدول املتقدمة تهتم 

باملناهج الدراســية من حيــث التخطيط 

والتنفيذ واملتابعة، كما تهتم مبعلم التربية 

اخلاصة من حيث إعداده وكذلك مشــاركته 

في إعــداد هذه املناهــج وتطويرها وقيامه 

بتنفيذها داخل الفصول، األمر الذي أدى إلى 

اهتمام القائمني باإلشــراف الفني باملناهج 

والتخطيــط لها ومتابعــة تنفيذها داخل 

الفصل وخارجه، وذلك من خالل متابعتهم 

األنشــطة  واإلشــراف على  املعلمني،  ألداء 

املصاحبة لهذه املناهج.
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وحدة التقييم والعالج بكلية الرتبية

يف جامعة االمارات العربية املتحدة

والعالج  للتقييم  اول وحدة  افتتاح 
مســتوى  على  التربيــة  بكليــة 
الفصل  بداية  اإلمارات منــذ  دولة  جامعات 
الدراســي الثاني مــن العــام 2012/2013 
بناء على مبادرة متميزه من قســم التربية 
اخلاصة بالكلية. وبذلــك فإنها تعد مكونا 
رئيسيا في حتقيق أهداف القسم وتطلعاته 
املســتقبلية. من خالل املشــاركة الفعالة 
لطالبــات تخصــص التربيــة اخلاصة في 
الوحــدة وتنفيــذ مهامها  تشــغيل هذه 
بإشراف مباشر من قبل نخبة من األساتذة 
اخلاصة.  التربيــة  املتخصصني من قســم 
وتقوم طالبات القســم بدور تدريبي متميز 
في عمل الوحدة بدءا من اســتقبال احلاالت 
وإجراء التقييم غير الرســمي من مختلف 
اجلوانب النمائية لكل حالة على حدة بحيث 
يتم حتديد جوانــب القوة والضعف ومن ثم 

تصميــم البرامج التدريبيــة املالئمة التي 

تنفذ بالتعاون مع أولياء األمور. 

األولى من نوعها في جامعات دولة اإلمارات 

وتعد هــذه الوحدة األولى مــن نوعها على 

اإلمارات، كونها   دولة  مستوى اجلامعات في 

وعالجية مجانية  توفر خدمات تشخيصية 

علــى املســتوى اجلامعــي، وكذلــك على 

املســتوى احمللي جلميع األفراد الذين يعانون 

من مشــكالت تربوية أو لغويــة ونطقية أو 

سلوكية ... الخ. كما إنها توفر بيئة تأهيلية 

وتدريبيــة متميزة لطالبات قســم التربية 

اخلاصة، إضافة إلى كونها تسهم في تعزيز 

وتنمية اجلوانب البحثية حول ميدان اإلعاقة 

في الدولة. 

إلى جانب ذلك تقوم وحدة التقييم والعالج 

على استقطاب املتطوعني في مجال التربية 

تــــم
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وتوعوية  تثقيفية  اخلاصة لعمل محاضرات 

بهدف نشر الوعي بني طالبات اجلامعة، وبيان 

أهمية هذه الفئة جلميع شرائح اجملتمع.

وقد مت تعيني الدكتور: ياســر سعيد الناطور 

مـنـسـقاً لوحــدة الـتـقيـيـم والـعـالج، 

وزميل اجلمعية  ولغــة،  وهو أخصائي نطق 

والسمع ومشرف  واللغة  للنطق  االمريكية 

أبوظبي  نطق ولغــة مرخص مــن هيئــة 

نطق  وأخصائي  الصحيــة،  للتخصصــات 

مرخص مــن وزراة الصحــة االردنية. حيث 

يكمــن دوره فــي اإلشــراف وتقييم وعالج 

احلاالت في الوحدة، وقد عمل الدكتور ياسر 

على تدريب طالبات القسم على احدث انواع 

األجهزه املتوفرة في الوحدة. وأوضح الدكتور 

ياسر بأن الوحدة ستسهم في إتاحة الفرص 

التعليمية واالجتماعيــة لذوي االحتياجات 

اخلاصة وأسرهم وذلك من خالل حتسني نظم 

اجملتمع وتطويعها خلدمتهم، فالعاملون في 

الوحدة من ذوي اخلبرة الكافية التي  تؤهلهم 

للتعامل مع مختلف قضايا التربية اخلاصة 

كصعوبات القراءة والكتابة والرياضيات.

ومتتلك وحدة التقييــم والعالج العديد من 

املعــدات واألجهزه التي تســهم في قياس 

وظائــف مختلفة  كالتســجيل والتحليل 

الصوتــي، وقيــاس درجة اخلنــف “الصوت 

األنفــي”، ودرجــة التنفــس، والتدريب على 

تقويــة العضــالت التنفســيه، باالضافة 

جلهاز تنظير لألحبال الصوتية، والعديد من 

الوسائل التعليمية والتقومييه األخرى التي 

تسهم في خدمة املرضى بكفاءة وفعالية.

وقــد حظيت الوحدة بإقبــال كبير من قبل 

طالبــات اجلامعة واجملتمع احمللــي فقد بلغ 

الوحدة منذ  التي راجعــت  مجموع احلاالت 

افتتاحها في شهر فبراير وحتى مايو احلالي 

)35( حالــة . قدمت لها خدمــات مختلفة  

تتــراوح بني التقييم والعالج واالستشــارة، 

ومــن أهــم املشــاكل التــي كان يعانــي 

منها املرضى على ســبيل املثال دســفونيا 

 Muscle Tension العضلــي)  التشــنج 

 ،)Dysartheria( وديســآرثيريا   )Dysphonia

 )Autism(التوحــد  ،)Stuttering(التأتــأة

 Behavioral(واملشاكل السلوكية والنمائية

 ،)  problems and Developmental delay

باإلضافة إلى العديد من املشــاكل االخرى، 

كما ان هناك )13( حالة على الئحة االنتظار 

بانتظار تقدمي اخلدمات املناســبة لها، وأكد 

الدكتور ياسر حاجة الوحدة ملوظفني دائمني 

في مجــال التربية اخلاصــة والنطق وذلك 

الوحدة،  على  املتزايــده  االحتياجات  لتلبية 

باالضافــة الــى العمل علــى تهيئة غرفة 

العالج لكي تلبي إحتياجات ذوي اإلحتياجات 

اخلاصة وحتديدا األطفال منهم. 

وتهدف وحدة التقييــم والعالج على املدى 

البعيد إلى تزويد اجملتمع بكوادر علمية مؤهلة 

تخدم ذوي االحتياجــات اخلاصة واجملتمع في 

الدولة، كما يسعى قســم التربية اخلاصة 

لتقدمي خطة  مقترحة لبرنامج ماجســتير 

في مجال اضطرابات اللغة والتواصل، وذلك 

بعدما تبني أن 67 % من احلاالت املوجودة في 

الوحدة تعاني من صعوبة في مجال النطق 

واللغه بينما  بلغت نســبة احلاالت األخرى  

24 % من حاالت التربية اخلاصة.
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languages are vast resources with 
significant contributions to the 
cognitive,   creative,   and cultural 
dimensions of human diversity.

•	 Position	 our	 community	 to	 reach	
its full human potential and as-
sume its role as a progressive 
global entity committed to civic 
responsibility and social justice.

Strategic Goals,   EEO Policy and Credo
Strategic Goals
A. Grow Gallaudet’s enrollment of 

full-time undergrads,   full- and 
part-time graduate students,   and 
continuing education students to 
3000 by 2015. 

B. By 2015,   increase Gallaudet’s six-
year undergraduate graduation 
rate to 50%

C. By 2015,   secure a sustainable re-
source base through expanded 
and diversified funding partner-
ships and increased efficiency of 
operations

D. By 2015,   refine a core set of under-
graduate and graduate programs 
that are aligned with the institu-
tional mission and vision,   leverage 
Gallaudet’s many strengths,   and 
best position students for career 
success

E. Establish Gallaudet as the epicen-
ter of research,   development and 
outreach leading to advancements 
in knowledge and practice for deaf 
& hard of hearing people and all hu-
manity

 Global Internship Program
The	 Global	 Internship	 Program	 gives	

students opportunities to gain prac-

tical experiences and be involved in 

world affairs. It allows Gallaudet un-

dergraduate and graduate students 

to do internships overseas,   where 

they have the opportunity to work 

with deaf,   hard of hearing and/or 

hearing populations for various pe-

riods of time (up to one full semes-

ter). In the past students have had 

the opportunity to study in countries 

such as Austria,   China,   Costa Rica,   

Greece,	 	 	 India,	 	 	Kenya	and	the	Philip-

pines.

Parents and families are crucial to our 
success

Employment Opportunities
Gallaudet University serves deaf and 

hard of hearing students from many 

different backgrounds and seeks to 

develop a workforce that reflects the 

diversity of its student body. Gallau-

det is an equal employment opportu-

nity/affirmative action employer and 

actively encourages deaf,   hard of 

hearing,   members of traditionally un-

derrepresented groups,   people with 

disabilities,   women,   and veterans to 

apply for open positions.
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Gallaudet University

University for Deaf and Hard Hearing Students 
Gallaudet University is the world leader 
in liberal education and career develop-
ment for deaf and hard of hearing stu-
dents. The University enjoys an inter-
national reputation for its outstanding 
programs and for the quality of the re-
search it conducts on the history,   lan-
guage  culture  and other topics related 
to deaf people.

Mission Statement
Gallaudet University,   federally char-
tered in 1864,   is a bilingual,   diverse,   
multicultural institution of higher edu-
cation that ensures the intellectual 
and professional advancement of deaf 
and hard of hearing individuals through 
American Sign Language and English. 
Gallaudet maintains a proud tradition 
of research and scholarly activity and 
prepares its graduates for career op-
portunities in a highly competitive,   
technological,   and rapidly changing 
world.

Approved by the Board of Trustees 
November 2007
Vision Statement
Gallaudet University will build upon its 
rich history as the world’s premier 
higher education institution serving 
deaf and hard of hearing people to 
become the university of first choice 

for the most qualified,   diverse group 
of deaf and hard of hearing students 
in the world,   as well as hearing stu-
dents pursuing careers related to deaf 
and hard of hearing people. Gallaudet 
will empower its graduates with the 
knowledge and practical skills vital to 
achieving personal and profession-
al success in the changing local and 
global communities in which they live 
and work. Gallaudet will also strive to 
become the leading international re-
source for research,   innovation and 
outreach related to deaf and hard of 
hearing people.

Gallaudet will achieve these outcomes 
through:
•	 A	 bilingual	 learning	 environment,			

featuring American Sign Language 
and English,   that provides full ac-
cess for all students to learning and 
communication 

•	 A	 commitment	 to	 excellence	 in	
learning and student service 

•	 A	 world-class	 campus	 in	 the	 na-
tion’s capital 

•	 Creation	 of	 a	 virtual	 campus	 that	
expands Gallaudet’s reach to a 
broader audience of visual learners 

•	 An	 environment	 in	 which	 research	
can grow,   develop,   and improve 

the lives and knowledge of all deaf 
and hard of hearing people world-
wide 

Approved by the Board of Trustees,   May 2009
The Vision of Gallaudet is to :
•	 Provide	 the	 highest	 quality	 liberal	

and professional education through 
undergraduate and graduate pro-
grams for deaf,   hard of hearing,   
and hearing students.

•	 Offer	a	welcoming,			supportive,			and	
accessible bilingual educational en-
vironment for teaching and learn-
ing through direct communication. 
Embrace diversity within the Uni-
versity community by respecting 
and appreciating choices of com-
munication while guiding students 
through their process of linguistic 
and cultural self-actualization.

•	 Pursue	 excellence	 in	 research,			
pedagogy,   scholarship,   and cre-
ative activity.

•	 Lead	 the	 advancement	 of	 intel-
lectual,   social,   linguistic,   and 
economic vitality in deaf people 
through educational,   outreach,   
regional,   international,   and lead-
ership development programs.

•	 Preserve	deaf	history	and	use	visu-
al media to promote the recognition 
that deaf people and their signed 
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أجهزتي

"اإلعاقة السمعية"

صحيفة وق����ائ����ع حول اإلعاقة السمعية

التغلب على فقدان السمع باستخدام التكنولوجيا

علــى عدد من األشــخاص الوصول 
إلى بعض خصائص الكمبيوتر ألنها 
تتطلب منهم ســماع أصوات صادرة عن اجلهاز، 
إال أن نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز لديه 
بعض امليزات التي تُساعد في التغلب على هذه 

املشكلة. 

خصائص ويندوز
يوفر ويندوز إعدادات مُتكن من استخدام تعليمات 
بصريــة لتحل محل التوجيهــات الصوتية في 

الكثير من البرامج. 

ميكنك ضبط هــذه اإلعدادات مــن خالل خيار 
“استخدام النصوص أو البدائل املرئية لألصوات” 

من مركز سهولة الوصول بلوحة التحكم.

افتــح صفحة “اســتخدام النصــوص أو   .1
 Use text or ”البدائــل املرئيــة لألصــوات
visual alternatives for sounds  وذلك من 
خالل الضغط على قائمــة “ابدأ Start” ثم 
اضغط لوحــة التحكم Control Panel ثم 
 Ease of Access اضغط ســهولة الوصول
 Ease of واختر منها مركز سهولة الوصول
Access Center، ثم اضغط على “استخدام 

النصوص أو البدائل املرئية لألصوات”. 

اختر اخليارات التي ترغب في استخدامها:  .2

قم بتشغيل اإلخطارات املرئية لألصوات. 

يضبط هذا اخليار اإلخطــارات الصوتية لتعمل 
عنــد تســجيل الدخــول إلــى وينــدوز. وحتل 
اإلخطارات الصوتية محــل أصوات النظام من 
خالل عــرض تعليمات مرئية مثل إظهار وميض 
على الشاشة، وبالتالي ميكن مالحظة حتذيرات 
النظام حتى وإن كان املستخدم مصاب بالصمم 

كما ميكن تفعيــل خيار اإلخطــارات الصوتية 
إلصدار حتذيرات صوتية.

قــم بتشــغيل التعليقــات النصيــة للحوار 
املنطوق.

يوجــه هذا اخليــار ويندوز إلى عــرض تعليقات 
نصية بدالً من األصوات إشارًة إلى النشاط الذي 
يؤديه الكمبيوتر )مثل، بدء تشــغيل مستند أو 

إنهاء الطباعة(. 

ضبط خصائص الصوت
أسرع طريقة لتغيير مستوى الصوت بسماعات 
الكمبيوتــر هــي الضغط على زر الســماعات   
مبنطقة اإلخطارات بشــريط املهــام، ثم حرك 
املؤشر ألعلى أو ألسفل لزيادة أو خفض مستوى 

صوت السماعات. 

بعد فتح مستوى صوت السماعة، اضغط على 
مازج األصوات Mixer إن كنت ترغب في التحكم 
بشكل منفصل في مستوى صوت السماعات 
واألجهزة أو البرامج الصوتية األخرى باستخدام 

يصعب
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   .Volume Mixer مازج مستوى الصوت

حتسني الوصول إىل التكنولوجيا
دارات احلث ونظم األشعة حتت احلمراء

 تُساعد هذه النظم األشخاص املصابني بالصم 
مع احلــد في نفــس الوقت من تأثيــر ضوضاء 
اخللفية. فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام دارة 
حث لسماع التلفزيون أو الراديو / مشغل األقراص 
املرنة بالســيارة بوضوح أكثر. كما مُيكنك إعداد 
دارة حث شــخصية مزودة مبيكرفون لُتساعدك 
على سماع احملادثات في أماكن الضوضاء. وأثناء 
التســوق تُفيد دارات احلث أو نظم األشعة حتت 

احلمراء في سماع البائع بوضوح. 

ودارة احلــث عبارة عــن كابل يحيــط مبنطقة 
االســتماع، ويقوم بنقــل اإلشــارات الصوتية 
للمستخدم في شكل مجال مغناطيسي ميكن 
ملعظم وسائل السمع التقاطه والتعامل معه 
- طاملــا أن بها إعدادات الــدارة )تي( - كما ميكن 
لوســائل دارة احلث التقاط هــذا اجملال. وميكنك 
ضبط أجهزة الســمع خاصتك ملستوى الصوت 

العادي.

كما ميكن ألي عدد من األشــخاص اســتخدام 
دارة ُمثبتة في الغرفة طاملا أن أجهزة الســمع 

خاصتهم مضبوطة على “إعداد الدارة )تي(”.

وإذا تعــذر عليك توصيل نظــام الدارة خاصتك 
اســتخدام  فبإمكانــك  مباشــرًة،  بالتلفــاز 
ميكروفون اللتقاط الصــوت من مكبر الصوت 
بالتلفاز. وتعني هذه النظم أنه إذا كنت جالس 
إلى جوار أشــخاص ال يعانــون من صعوبات في 
السمع، فيمكنك ضبط مستوى صوت التلفاز 
إلى املســتوى املناســب لهم، ثم تقــوم برفع 
مستوى الصوت بالقدر الذي يناسبك من خالل 
ضبط مستوى الصوت في نظام الدارة خاصتك. 

وبشكل طبيعي، ال ميكن ألّي من نظم دارات احلث 
عرض صوت ســتريو؛ وإذا كان هذا األمر ضروريًا، 
فبإمكانك اســتخدام أّي من نظم األشعة حتت 

احلمراء. 

يتكون نظام األشــعة حتت احلمــراء من محول 
ومســتقبل صوت. ويتم تغذية احملول بالصوت 
بنفس طريقــة دارات احلث - ســواء بالتوصيل 
الكهربي املباشــر أو عن طريــق ميكروفون. ثم 
ينتقل الصوت بعد ذلك إليك في شــكل ضوء 

أشعة حتت حمراء غير مرئي. 

ولســماع الصوت عليك اســتخدام مستقبل 
أشعة حتت حمراء. 

وميكن اســتخدام العديد من نظم األشعة حتت 
احلمراء فــي نفس الوقت في الغــرف املتجاورة 
حيث أنها مناســبة لالجتماعات السرية، وتوفر 
صوت عالي اجلودة كما يُتاح منها نُسخ ستريو. 

تتميــز نظم األشــعة حتت احلمراء بســهولة 
إعدادها، فكل ما عليك توصيل محول أشــعة 
حتــت حمراء صغير مبصدر الصــوت. وللحصول 
على أفضــل النتائج، حاول وضــع احملول بحيث 
تكون املســافة بني ضوء األشــعة حتت احلمراء 
ومستقبل األشعة حتت احلمراء خالية وال يوجد 

بها ما يحجب هذا الضوء. 

مكربات الصوت وأجهزة السمع
تقــوم أجهزة الســمع “بتكبيــر” الصوت )رفع 

مستواه( بحيث مُيكنك سماع احملادثات: 

باملنزل أو بالسيارة.  .1

عبر الهاتف أو عبر الهاتف املتنقل.   .2

أثناء االجتماعات واحملاضرات.  .3

عبر التلفاز والراديــو أو أنظمة الصوت ذات   .4
 .)Hi-Fi( أمانة النقل العالية

وميكنك اســتخدام أجهزة السمع سواء أكنت 
ترتدي وســائل ســمع من عدمه؛ ويعتمد نوع 
التــي تختارها على  اجلهــاز واإلكسســوارات 

مستوى فقدان السمع الذي تعانيه. 

إذا كان مســتوى فقــدان الســمع من خفيف 
إلى متوســط، فيمكنك استخدام جهاز سمع 
مبيكرفــون ُمدمج، حيث أن ذلك يســاعد على 
ســماع احملادثات أثناء التحدث إلى شــخص ال 

يبعد عنك أكثر من مترين. 

أجهزة السمع الالسلكية 
قد تكون أجهزة السمع الالسلكية مفيدة عند 
الرغبة في التجول أو التحرك أثناء االســتماع. 

وتتضمن أجهزة السمع الالسلكية اآلتي: 

ســماعات رأس الســلكية تعمل باألشعة   .1
حتت احلمراء. 

سماعات رأس إف إم السلكية.   .2

أجهزة سمع السلكية وتعمل باألشعة حتت   .3
احلمراء. 

اهلواتف املتنقلة 
اختيار هاتف متنقل لألشخاص الصم

يجب مراعاة اآلتي عند اختيار هاتفك املتنقل:

احلجم والشكل

ويتعلــق ذلــك مبــدى مالئمــة الهاتــف لك 
كمســتخدم. فكر في حجــم الهاتف املتنقل 
الــذي ترغب فيه. وعلى الرغــم من أن الهواتف 
األصغر حجًما أسهل في حملها وقد تكون أكثر 
جذبًــا، إال أن أدوات التحكم فيهــا تكون قليلة 
وتكون شاشــتها صغيرة وقــد ال جُتدي إذا كان 
حجم يدك وأصابعك كبيرة. وعلى نحو مشابه، 
قد تبدو الشاشــات التي تعمل بتقنية اللمس 
شائعة، ولكن هل تفضل مفتاح تقليدي تشعر 

به وتلمسه أم مجرد سطح زجاجي؟ 

بالنســبة للعديد من األشخاص - خاصًة كبار 
السن - فإن املفاتيح ذات احلجم اجليد واملطبوع 
عليها بوضوح وبحجم كبير والشاشة األوضح 
والوظائف األبســط جتعل الهاتف أســهل في 
اســتخدامه بالنســبة لهم. وقــد يكون من 
األفضل اختيار هاتف بشاشــة ملونة حيث أن 
ذلك يُسهل فهم واســتخدام خيارات القائمة. 
ويختلف موضع لوحــة املفاتيح من هاتف آلخر 
فهناك هواتف يوجد لوحة مفاتيحها في اجلهة 
األمامية من الهاتف وأخرى تأخذ شكل “صدفة” 
وثالثة تنزلق لوحة مفاتيحها أسفل الشاشة. 
جرب عدد من التصميمات اخملتلفة للتعرف على 

ما يناسبك. 

مستوى وجودة الصوت
مــن الضروري جــًدا ســهولة إجــراء احملادثات 
باســتخدام الهاتف. ويختلف مســتوى وجودة 
الصوت بشدة باختالف املوديالت، لذا عند شراء 
الهاتف أطلــب من البائع إجراء مكاملة من أكثر 
مــن هاتف للتعرف علــى أداء كل منهم وتأكد 
من اختيار مستوى وجودة الصوت املناسبة قبل 

شراء الهاتف. 

مُيكنك عــادًة ضبط مســتوى الصوت بهاتفك 
املتنقل لالستماع إلى اآلخرين بسهولة. ويعني 
هــذا األمر في بعــض الهواتف إبعــاد الهاتف 
بعيًدا عن األذن أثناء التحدث، ثم ضبط مستوى 
الصوت، ثم االستماع مرة أخرى وهو ما يفقدك 
جزًءا من احملادثة. وعلى أية حال، إذا ُوجد بالهاتف 
أدوات حتكــم في الصوت علــى جانبه، فمن ثم 

عالمي



بالنص” والتي “تخمــن” الكلمة التي ترغب في 
كتابتها، وقد جتعل هذه اخلاصية كتابة الرسائل 

النصية القصيرة أسهل وأسرع. 

بتقني��ة  الراجع��ة  التغذي��ة  ذات  التحك��م  أدوات 
اللمس 

إذا كنت تعاني من فقدان تام للسمع، فقد تكون 
أدوات التحكــم ذات التغذيــة الراجعة بتقنية 
اللمس من اخلصائص املفيدة بالهاتف. وتُصمم 
هذه املفاتيح بحيث تُشــعرك بوضوح “النقرة” 

عند تشغيلها بشكل سليم. 

الوصول إىل الفيديو تعليمات استخدام العناوين

حتتــوي العديــد من األفــالم املنســوخة على 
أقــراص الفيديو الرقمية علــى ترجمات تُعرض 
الفيديو  على الشاشــة. ويكون لبعض أقراص 
الرقمية ترجمات مخصصة لألشــخاص الصم 
تصف صوت معني أو نوع املوســيقى املعروضة، 
لذا فإنها تُســهل عليهم تتبع الفيلم. افحص 
اجلهة اخللفية من صندوق قرص الفيديو الرقمي 

ملعرفة الترجمات املُتاحة. 

تعليم��ات الوص��ول إىل الرتمج��ات عل��ى أق��راص 
الفيديو الرقمية 

عند تشغيل قرص فيديو رقمي، فعادًة ما تظهر 
قائمة على الشاشــة تعرض اسم الفيلم. وإذا 
كانــت الترجمــات متاحة فقم باختيــار خيار 
الفيلم.  “اللغات” قبل تشــغيل  أو  “الترجمات” 
قد تظهر قائمة أخرى إذا كانت الترجمات بأكثر 
من لغة. وعلــى أية حال، غالًبــا ال حتتوي املواد 
“اجملانية” على ترجمات، وبالتالي قد يكون املوقع 
 www.dvd-subtitles.com التالــي:  اإللكتروني 
مفيــًدا، حيث أنه يعرض ترجمــات للعديد من 

نسخ أقراص الفيديو الرقمية الشائعة.

تعليمات إنشاء التعليقات

يوجد عــدد مــن األدوات اجملانية على شــبكة 
اإلنترنــت التــي ميكن اســتخدامها إلنشــاء 
تعليقــات علــى الفيديوهــات، ولــكل منها 
خصائص وقيود خاصة. فعلى سبيل املثال، فإن 
برنامجdotSub  يعتبر أداة ممتازة لوضع تعليقات 
على الفيديوهات التي تستضيفها بعض مواقع 
اإلنترنت مثل موقع يوتيوب، ويتميز هذا البرنامج 
بسهولة استخدامه كما أنه يتضمن تعليمات 

شاملة. 

إذا كنــت تفضل إنشــاء ملفــات التعليقات 
على الكمبيوتــر خاصتك، فهنــاك عدد كبير 
من البرامج املفيدة في هذا الشــأن ومن بينها 
برنامج MAGpie اجملاني واملُســتخدم على نطاق 
واسع، حيث يسمح هذا البرنامج بإنشاء ملفات 
التعليقات والتعقــب الصوتي ويُتيح دمجهما 

ميكنك ضبط مســتوى الصوت أثناء التحدث أو 
االســتماع. وتعتبر هذه اخلاصية جيدة وسُتفيد 

جًدا الكثير من األشخاص. 

وعلى أية حال، غالًبا ما تكون مشــكالت سماع 
احملادثــات الهاتفية مشــكالت ذات صلة بجودة 
الصوت وليس مســتواه، لذا فقد ال يجدي رفع 

مستوى الصوت في هذه املواقف. 

التوافق مع وسائل السمع 

إذا كنــت ترتدي جهاز ســمع، فتأكد من توافق 
الهاتف املتنقل مع هذا اجلهاز، حيث أن معظم 
الهواتف املتنقلة تتســبب في حــدوث تداخل 
عند اســتخدامها مع أجهزة السمع، لذا فمن 
الضروري فحص هذا األمر قبل شــراء الهاتف. 
وفي الوقت احلالي، يوجد بعض الهواتف املتنقلة 
التي تعمل بشكل جيد فعالً عند ضبطها إلى 

الوضع “تي”. 

مكرب الصوت

حتتوي معظم الهواتــف املتنقلة احلديثة على 
مكبر صوت يســمح للمســتخدم استخدام 
الهاتف دون تقيد مبستوى صوت عال. ويستفيد 
معظم األشخاص الصم من هذه امليزة، إال أن ما 
يشوب هذا األمر هو عدم اخلصوصية فقد يكون 
مســتوى الصوت عال جًدا. وتتبايــن الهواتف 
املتنقلة تبايًنا شــديًدا في أداء مكبرات الصوت 
وغالًبا ما يُصاحب الهواتــف التي بها مكبرات 
صوت ذات مستوى عال ضعف في جودة الصوت 
وتشــتت صوتي ملحوظ، لذا ُكــن حريًصا عند 

اختيار الهاتف وجربه قبل شرائه إن أمكن. 

تكنولوجيا البلوتوث الالسلكية

حتتوي العديد من الهواتــف النقالة حالًيا على 
تكنولوجيا البلوتوث الالســلكية والتي تسمح 
بانتقال املنتجات من هاتف آلخر. كما تســمح 
هذه التكنولوجيا باستخدام سماعة بلوتوث أو 
دارة عنق مما يُسهل عليك استخدام الهاتف إذا 

كنت ترتدي جهاز سمع. 

التنبؤ بالنص

من بني اخلصائص األخرى املفيدة خاصية “التنبؤ 

مع الفيديو ويُسهل على املشاهدين املكفوفني 
أو ذوي اإلعاقة البصرية الوصول إليه واالستفادة 
منه. ويحتوي املوقــع اإللكتروني لهذا البرنامج 

على وثائق شاملة وسهلة التتبع.

إرشادات إنشاء التعليقات

إذا كنت تُنشئ تعليقات، فمن املهم إتباع بعض 
اإلرشادات البسيطة.  

يجب أن تكون التعليقات:

متزامنة مع الصوت.   .1

تعرض كلمة بكلمة إذا كان الوقت يسمح   .2
بذلك.

متعادلة ومتساوية في احملتوى.  .3

ميكن الوصول إليها وُمتاحــة ملن يريدها أو   .4
يحتاج إليها. 

ومــن املهم جًدا مــع التعليقــات والترجمات، 
أن تكون ســهلة القــراءة عنــد ظهورها على 
الشاشــة.  وتُراعي التعليقات اجليدة اإلرشادات 

التالية قدر اإلمكان:

ظهور التعليقات على الشاشــة وقًت كاٍف   .1
لقراءتها. 

التعليقــات الظاهرة على  يُفضل تقييــد   .2
الشاشة بسطرين على األكثر. 

تزامن التعليقات مع الكلمات املنطوقة.   .3

تعريف املتحدث عند ظهور أكثر من شخص   .4
على الشاشة أو عندما يكون املتحدث غير 

مرئي. 

استخدام عالمات الترقيم لتوضيح املعنى.  .5

التدقيق اإلمالئي في كامل العمل.   .6

كتابة التأثيــرات الصوتية إن كانت تزيد من   .7
االستيعاب. 

عنونة كافة الكلمات الفعلية بغض النظر   .8
عن اللغة أو اللهجة. 

واللهجة  العاميــة  أن يكــون اســتخدام   .9
محفوًظا ومتطابًقا.

مصادر املعلومات

RNID: http://www.rnid.org.uk/ صحف وقائــع
/information_resources/factsheets

http://www.microsoft. إنيبل:  مايكروســوفت 
com/enable

/http://webaim.org/articles/auditory :ويب إمي

ملزيــد مــن املعلومات يرجــى االتصــال مبركز 
التكنولوجيا املســاعدة قطر – مــدى، الطابق 
السابع، برج النصر ب، شارع الكورنيش، اخلليج 
الغربــي، الدوحة، قطــر. ص ب 24230  هاتف: 

974+ 44594050
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تطبيق يقوم  بقراءة العمالت اخلليجية 

للمكفوفني عن طريق الكامريا

العربي  للكفيــف  آبــل  موقــع 

 IPPLEX شــركة  مع  بالتعــاون 

بدعم بعض العمالت اخلليجية في التطبيق 

ملساعدة  املصمم   Money Readerالشهير

املكفوفني على معرفة قيمة األوراق النقدية 

من خالل تصويرها بكاميرا الهاتف احملمول.

وفي تصريح ملوقع البوابــة العربية لألخبار 

التقنية، عّبر املدير العام ملوقع آبل للكفيف 

العربي علي العليوي عن سعادته ملا حققه 

املوقع من إجناز يفيد كل كفيف عربي طامح 

لإلستقاللية والبعد عن اإلتكالية من خالل 

هذا التعاون املثمر مع مطوري تطبيق قارىء 

العمالت. كما عّبر خلفان بن ظاهر املسؤول 

عن تعريــب وجتربة التطبيق عن ســعادته 

لكونــه أحــد املســاهمني في موقــع آبل 

للكفيف العربي والذي ينشــر منذ افتتاحه 

التقنيــات الهامة للمســتخدم الكفيف، 

وقال أن اســتجابة مطوري التطبيق لدعم 

اخلليجية سيســاعد كل كفيف  العمالت 

عربي باحث عن التميز واالستقاللية التامة.

هــذا وقد تضمــن التطبيق دعمــا لبعض 

العمالت اخلليجية وهي العمالت البحرينية 

وعد  وقد  واإلماراتية.  والكويتية  والسعودية 

مطــوروا التطبيق بإضافة عمــالت عربية 

أخرى في اإلصدارات القادمة.

ويدعــم التطبيــق 21 عملــة حتــى هذه 

اللحظة، وتقــوم فكرته على توجيه كاميرا 

هواتف آيفون على العملة ليقوم بتحليلها 

وقراءتها والتعرف على قيمتها بشكل فوري 

ونطق القيمة صوتًيا بحيث ميكن للكفيف 

معرفتها بســهولة. ويعمل التطبيق على 

أجهــزة آيفون وآيبود تتــش العاملة بنظام 

iOS 4.0 وما فوق.

قــــام
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•	 Extract	text	from	the	original	doc-
ument

•	 Create,		compress	and	store	text
•	 Edit	the	text	to	make	listening	eas-

ier
•	 Automatically	insert	VOICEYE	codes	

on the document
System Requirements
•	 Pentium	IV	1.8GHz	processor
•	 512MB	RAM	 (1GB	minimum	for	Win-

dows Vista)
•	 Windows	XP,		Vista	or	Windows7
•	 MS-Word	2000	or	higher

Support > FAQ
VOICEYE	Symbol	|	VOICEYE	Player	|	VOIC-
EYE	Maker
•	 What	is	the	VOICEYE	symbol?
•	 What	is	the	advantage	of	the	VOIC-
EYE	symbol	over	other	existing	codes?
•	 How	are	VOICEYE	symbols	created?
•	 How	can	existing	books	that	do	not	
have	VOICEYE	symbols	be	readable	by	
the	VOICEYE	Player?
o	 What	is	the	VOICEYE	symbol?
o	 The	 VOICEYE	 symbol	 consists	 of	
encoded and compressed digital text 
information together with its corre-
sponding file. It can be created simply 
with	the	VOICEYE	Maker.
o	 What	is	the	advantage	of	the	VOIC-
EYE	symbol	over	other	existing	codes?
o None of the other existing codes 
are like the AD code in terms of com-
pression ratios. The compression 
ratio is nearly 10 times better than 
other comparable codes. The supe-
rior 2D bar code technology,  which 
stores more data than any other 
similar	technology,	 	enables	the	VOIC-
EYE	symbol	to	hold	as	much	text	data	
on a 1.5cm by 1.5cm matrix as two A4 
pages.

o	 How	are	VOICEYE	symbols	created?
o	 VOICEYE	 Symbols	 are	 remarkably	
easy	to	create	using	the	VOICEYE	Mak-

er	software,		which	is	installed	as	a	MS	
Word	 plug-in.	 Load	 existing	 text	 into	
MS	Word	or	 create	 your	 own	 text	 in	
MS	Word	and	click	 “”Create	a	VOICEYE	
symbol	for	each	page.””	on	the	menu	
bar.	 The	 VOICEYE	 Maker	 will	 generate	
VOICEYE	 symbols	 to	 represent	 the	
files.	The	VOICEYE	symbol	can	now	be	
printed with its corresponding file at 
the standardized location.

o	 How	can	existing	books	that	do	not	
have	VOICEYE	symbols	be	readable	by	
the	VOICEYE	Player?
o	 Basically,	 	 books	 without	 VOICEYE	
symbols	cannot	be	read	by	the	VOIC-
EYE	 player.	 The	 only	way	 around	 this	
is to create labels using the Label Cre-
ation function that comes with the 
VOICEYE	Maker.

Shopping > Shopping 
VOICEYE	Maker	for	MS-Word	
USD 499.00   
VOICEYE	PC-Mate	
USD 449.00 
VOICEYE	Smartphone	Stand	
USD 15.00 
VOICE	Tag	
USD 15.00 
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VOICEYE Solution
is about allowing a print impaired per-
son to access any printed informa-
tion using 2-dimensional code tech-
nology and it is also described as the 
revolutionary way to make printed 
information accessible.
 
The	New	Way	to	Create	‘Accessible	Pa-
per’

VOICEYE Maker for MS-Word 
& Adobe InDesign
The	VOICEYE	Maker	is	loaded	as	an	Add-
In	to	MS	Word,  whenever you have a 
document that you want to make ac-
cessible,  just click on the Add-In and 
create the code and then the mate-
rial becomes accessible to the user. It 
takes just a few seconds.
We	also	have	available	the	Adobe	InDe-
sign	 version	 (Publishing	 Software)	 of	
VOICEYE	Maker,		so	those	of	you	creat-
ing your documents in Adobe can cre-
ate	VOICEYE	codes	as	well.
 
VOICEYE Code on the printed 
material:
VOICEYE	 can	 hold	 as	much	 as	 two	 A4	
pages of text on a 2.5 square centi-
meter	code.	You	do	not	need	a	data	or	
internet	connection	to	decode	a	VOIC-
EYE	 code,	 	 as	 the	 code	 itself	 stores	
the data.

 
VOICEYE	App
The	Smart	Way	to	Access	Printed
Information Just imagine!
  
You	can	access	any	printed	 informa-
tion that is around you with your own 
smartphone. Just scan and read,  any 
printed	material	that	has	the	VOICEYE	
code. 
- 5 high contrast viewing modes 
- 10 zoom levels in font size
In South Korea,  we have successfully 
applied	our	VOICEYE	solution	to	schools	
for the blind,  universities with spe-
cial education,  publishing companies,  
state-run corporations,  local news-
papers	and	others.	 The	VOICEYE	 solu-
tion is very popular for the visually 
impaired and the Korean government 
has	 adopted	 the	 VOICEYE	 solution	 on	
its official documents such as social 
security information,  electricity,  wa-
ter and local tax bills and so on.

Products > Software
VOICEYE	Maker	for	MS-Word
Create Accessible documents directly 
from	MS-Word!
DOWNLOAD:
   
Overview | Features | System 
Requirements
Overview
The	 VOICYE	 Maker	 for	 MS-Word	 is	 in-
stalled	as	an	Add-In	to	MS-Word.	When-
ever you have a document that you 
want to make accessible,  just click 
on the Add-In and create the code,  it 
takes just a few seconds.
Using	 VOICEYE	 Maker,	 	 MS-Word	 will	
automatically	 create	 a	 VOICEYE	 code	
at the top right corner of your page,  
enabling	 VOICEYE	 users	 to	 see	 your	
words in large print,  or hear them 
spoken.

VOICYE code on the printed material:
-	VOICEYE	can	hold	as	much	as	two	A4	
pages of text on a 2.5 square centi-
meter code.
- you do not need a data or internet 
connection	to	decode	a	VOICEYE	code,		
as the code itself stores the data. 
All education materials,  all govern-
ment materials,  all books,  notice 
boards in museums or libraries,  in 
fact just about anything,  once a 
document	is	produced	with	a	VOICEYE	
code,  any material becomes acces-
sible and is accurately identified. 
Features
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أدبي

على هذه األرض مايستحق احلياة .. 

على  الرابضــة  الكتــب  الظالم 

األوراق واألقــالم، وال  املكتــب وال 

جسدي املشرب بســمرة مدفوعاً بنعومة 

داخل قميص النوم األبيــض احلريري . في 

احلقيقة إن الظالم ليس بإمكانه أن يقلق 

أحداً على اإلطالق .

يقولــون أنني أحس وأنا نائمــة إذا مادخل 

علي أحد، فتنكمش ابتســامتي، وينعقد 

حاجباي، ويقولون أحياناً أنني ألفظ باسم 

الذي جترأ واقتحم السكون فيرتعد ويتراجع 

على الفور .

 وتتكاثــر األســاطير حول مــارا اجلميلة 

واليسعني وأنا واقفة في شرفتي الصغيرة 

املواجهــة لنهــر إيتاجي، حتــت اإلمتداد 

السماوي الالنهائي وشعاع الشمس خلف 

السحب البيضاء صعب الزيارة، إال أن أقول:  

صباح اخلير يا أصدقاء مارا ،ألف األفق كله 

داخل عيني بنظرة سريعة وال أجد بُّداً من 

أن أقــول تفضلوا على الرحب والســعة . 

فتسبقني رياح فقط .  

 قال لي ديجو ذات مــرة ونحن في مطعم 

في وسط املدينة :

ـ ملاذا تنامني بشــكل غريب ؟ تتشــبثني 

باملرتبة في عنــف وتتصلب قدماك وتنفر 

عروقــك وال يســعني أن أرى منك ســوى 

شعرك املتحلق حول وجهك الصغير .

لم أعــرف مباذا أجيبه ؟ تشــبثت بلحظة 

صمــت ورحت أداعب خصلــة متوجت من 

شعري بني السبابة والوسطى .  

ـ صديقــي ديجــو، وأنت تنام هــل تدري 

بأنــك نائم ؟، أنا ال أنام يــا ديجو بل أعيش 

حياة متواصلــة، لي بيت ومدينة على نهر 

الفردوس وحديقــة أزهار كبيرة أرعاها كل 

صباح وأنا عائدة من عملي، لي حياة كاملة 

وأصدقاء عديدون .

ارتسمت على وجهه حينها عالمات عدم 

الفهــم والتفــت أصابعه حول كأســه، 

يعانقنــا الفــراغ املنصوب بينــي وبينه، 

إبتســامتي في  توقفت إشــفاقا ودفنت 

كأســي، بينما أفرغ هو كأسه مرة واحدة 

فــي حلقه وصعــد إلى ســاحة املطعم 

يصفق ويتلوى داخل أبواق الفالتز .

 عندما يبــدأ الليل في اســتعادة رقعته 

الســماء  وتضــيء  قهــراً،   املســلوبة 

مصابيحهــا جنوماً تضــوي خطوات اثنني 

املدينة  الشاطئ، حينها تستيقظ  تنحت 

كلها فــي أصابع عازف بيانــو أو في أوتار 

التشــيلو أو في نفخة نــاي فرعوني . قد 

العاجي، وال  أكون منفرطة على ســريري 

أستيقظ إال عندما تخلد املدينة للسكون 

. يقــول دييجو أنه ذات مرة وهو يتمشــى 

أنه  على الشــاطئ هو وخطيبته ماريانا، 

رأى أحد األطفال يتســلل إلى بيتي، صعد 

ال يقلق

بقلم : محمد عالم 
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ســاللم الشــرفة في مهارة ومد أصابعه 

إلــى الباب الزجاجي املفضــي إلى غرفتي 

مباشــرة، لكنه رآني وأنا أتقلب في عنف، 

حتى انحســر ثوبي عن أجزاء من جسدي، 

فتراجع فجــأة عن قراره وركــض مذعوراً 

. “ ملــاذا التهتمني بإغالق الســتائر عندما 

تذهبني للنوم ؟ “

 عزيزتي أندريــا عندما رأيتني آخر مرة ممدة 

األبيض،  النــوم  الشــاطئ بقميص  على 

حافية، كنــت حينها قــد تعرضت لغزو 

مفاجئ من شــعاع قمري مرق بغتة على 

الباب الزجاجي، فأيقظ الكتب من غفوتها 

وراحت تزمجــر واألوراق تتقافــز وتتداخل 

استيقظت  تتشــابك،  والكلمات  احلروف 

مفزوعة أربت على الكتب، هدأتها، ودفأت 

األوراق بوشــاح أزرق ألفــه حــول رقبتي 

عندمــا أخلد للنوم . الشــيء في الغرفة 

غيــر الظالم، تنحيت جوار الســتارة، حملت 

طيف نور مرق على الشــاطئ رأيته بعيني 

وأنا ال أكــذب يا أندريا أنت تعلمني . جذبت 

املــزالج الزجاجي وهبطت الــدرج وأخذت 

أعدو وأنا ال أرى شــيئاً أتلفت مييناً ويساراً، 

والهواء  الرمل،  كانت اخلطوات تفقأ عيون 

يغازل عيني ويبعثر الشــعر .. في الهواء . 

أندريا، لقد تبدد كل شيء حولي، وكان بي 

املســتقر حافية على رمال ربوة تكاد جتثم 

فجأة على املكعبات اخلشبية املتناثرة تكاد 

تطبق ظلمتها على كل األضواء املتوهجة 

في املدينة تكاد تصــد املوج عن املرور مرة 

أخرى من هنا . ورغما عني داهمني شــعور 

بالبكاء، بردانة أنا، بردانــة وكأنني لن أدفأ 

أبداً، شــبكت ذراعي حــول كتفي ومتددت 

وأخذت األفق داخلي .

 الســماء صافية متاماً، صافية من الغيوم 

ومن النجــوم ومن القمر . صديقاي دييجو 

وأندريــا، تعلمان أن الصداقة شــيء ثمني 

جدا، وكل ما نعيشــه اليســاوي شيئا إذا 

لم جنــد من يبادلونا احلــب بطريقة ودودة، 

ولذلك كان فخــراً ألن يكون ابناي العزيزان 

أصدقــاء لي . اليــوم أقول لكمــا اعتنوا 

وبــاألوراق، حافظا على  بالكتــب جيــداً 

كلماتــي التي تركتها، وال تدعوا ســريري 

منتهكاً ألي شــخص، أنا ســأعود حتماً 

. أين ســأذهب ؟ وهل يســعني عالم غير 

هذا ؟ لكنني فقط أشــعر بالنعاس وأريد 

أن أكمل احللم . نســيت أن أطلب منكم 

يا أوالد أن تبحثوا عــن القمر وتعيدوه إلى 

أمه الســماء،  اطلبوا منه أن يسامحني 

إن كنت شــغلت عنه ببعض األحالم، فهو 

صديق جميل، ومارا التنســى أبدا أحبابها، 

ولذلك تركت لكم صــورة التقطتها من 

هنا إليتاجي وهي التزال عذراء في الطبيعة 

الكمال واالسترخاء،  تقدم كل شيء على 

إنني ال أضمن محفوظات الذاكرة قد أكون 

بعيدة لفترة ولكنني أعلم أنني ســأعود 

حتما، القبالت لكــم جميعاً . فالتصدقوا 

إشــاعات الطبيب، وال تصدقوا أي شخص 

يقول غير أن مارا حتب احلياة، فمارا ليســت 

مريضة بالسرطان .

صبــاح الخيــر يــا أصدقــاء مــارا ،ألــف 
ــرة  ــي بنظ ــل عين ــه داخ ــق كل األف
ــول  ــن أن أق ــدًا م ــد ب ــريعة وال أج س
ــعة .  ــب والس ــى الرح ــوا عل تفضل

ــط .   ــاح فق ــبقني ري فتس
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1 -  صم�ت وضجيج 

دخل من بوابة املدرســة بوجهه البشــوش،  

مشــرقا بأمل يكفي العالــم بأكمله، دخل 

دون أن يعــره أحد اهتمامــاً،  بالرغم من ذلك 

كان واثق اخلطى يدير رأسه مييناً ويساراً باحثاً 

بعينيه عن شىٍء ما !!!

جلس فى أحد اجلوانب فى صمت عميق وسط 

ضجيج التالميذ بفناء املدرسة،  

فجأة !!! إتسعت عيناه فرحاً وقفز من مكانه،  

لقد رأى نور يدخل من بوابة املدرســة متجهاً 

نحوه بإبتسامته الهادئة.    

ســلم كل منهما على األخر ودار بينهما حوار 

بلغــة مختلفة، بدت حميميــة ودودة، كادت 

تكون صامتــة لوال صوت انطالق ضحكاتهما 

التي امتزجت بصخب الفناء من حولهما، إلى 

أن قاطعهما التنويه عــن إعالن نتيجة العام 

الدراســي،  وفي وســط جموع التالميذ وقفا 

بإنتباه ،

ميأل عينيهما الشــغف والترقــب في إنتظار 

النتيجــة،  كان التفوق حليفهمــا كالعادة،  

فأشــار نور لصديقــه باللغــة اخملتلفة ذاتها  

يهنئــه بنتيجتيهمــا،  ليقفــزا معــاً فرحاً 

بتفوقهمــا وصداقتهما اجلميلــة،  الصداقة 

التي يتحدث عنهــا اجلميع،  جمعت بني أمير 

الطالــب األصم الذى إلتحق مبدرســة عادية 

للســامعني،  ونور الطالب السامع الذى أحب 

أمير منذ أول لقاء لهما في املدرسة،  

2 - مي�الد األمري

فأميــر ذلك الطفل الذى جاء للحياة وســط 

سعادة األبوين بوالدته ولهفتهما ليوم سماع 

صوته بأجمل الكلمات فــى العالم .. ماما ... 

بابا ...

 يبدآن فى اللعب والنداء على األمير الصغير،  

لكنهمــا يالحظان شــيئا غريبا مــع األيام ،   

أميرنا ال ينتبه لصوت النداء !!!

ومع مرور الوقــت يعلن أنه من عالم الصمت،  

يقع اخلبر على األبويــن كالصاعقة، لكنهما 

يســتوعبانه بفضل إميانهما باهلل،   فيحاوالن 

وزيــارة األطباء  والبحث  اإلطــالع والســؤال 

واملتخصصني،   ليعرفا كيف يبنيان جســور 

التواصــل بينهما وبــني أميرهمــا الصغير،  

وكيف يعلمانه أن يبني جســور التواصل مع 

احليــاة، وليــس أفضل من التخاطــب طريقاً 

لذلك التواصل، وتعليمه لغة الشفاه ليفهم 

َأمي��ر الَصمْت
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ما يدور مــن حوله،  ولم يتجاهال تعليمه لغة 

اإلشارة ليتواصل أيضاً مع رفاق الصمت .

3 -  ن�ور العق�ل والقل�ب

يكبــر أميــر بضع ســنوات تؤهلــه لدخول 

املدرســة،   ويحتار الوالدان في اختيار الطريق 

األفضل لصغيرهمــا،   فإما طريق العلم فى 

مدارس الصــم،   وإما الطريق الذى ســلكاه 

وكانــا يتمنيان أن يســلكه األميــر الصغير  

وهو التعليــم العام بكل ما فيــه من عالم 

الضجيج،  وبعد بحث وتفكير يستقران على 

الطريــق األخير،   ليس رفضاً أو هروباً من واقع 

أميرهما الصغير  ولكن إمياناً بقدراته . بدأ أمير 

أولــى خطواته،  فلم يكن الطريق ممهداً له بَل 

كان مفروشاً باملصاعب، 

فى املدرســة التى قبلته بصعوبــه بالغة ..  

كانت عيــون اجلميع تنظر إليه كأنه من عالم 

آخر، وعيونه الصغيرة تقول أنا مثلكم ولكنى 

فقط اتكلم لغة آخرى ... لغة عالم الصمت، 

جتاهله اجلميع كنوع من إعالن الرفض لوجوده 

واعتباره من عالم آخــر مختلف عنهم،  كان 

يتأمــل اجلميــع ويحــاول الفهــم والتعلم،   

لكنهم لم يحاولوا بناء أي جسور من التواصل 

معه،  

كاد يداهمــه الشــعور باحلــزن والوحدة لوال 

انضمام ذلك الطالب اجلديد للصف .. إنه نور، 

الذي استقبله أمير بإبتســامته الودودة، مد 

يديه الصغيرتني يصافحــه ويدعوه للجلوس 

بينهمــا صداقــة جميلة   لتبــدأ  بجانبــه، 

مفتاحها اإلبتسامة .

بــدآ يتواصالن ببــراءة األطفــال، تكلم أمير 

بشفتيه فسمعه قلب نور الصغير، ومع مرور 

الوقت تعلم نور من صديقه بعض اإلشارات ...

أحياناً كان يصعب علــى األمير فهم الكثير 

داخل املدرســة إال أن والديه كانــا دائماً طوق 

النجاة له، فبعد كل يوم دراســي فيه الكثير 

من الطالسم وعالمات اإلستفهام يذهب إلى 

البيــت ليجد اإلجابات بفضل مســاعدتهما 

ودعمهما له،  حتى إنه استطاع مساعدة نور 

في التغلب على مشكلته في صعوبة احلفظ 

وسرعة النسيان بفضل لغة اإلشارة !!! نعم ... 

كان يترجم أَمير لصديقه النص بلغة اإلشارة 

اإلسترجاع،  وســهولة  احلفظ  على  فساعده 

هكذا كانت صداقتهما مثاالً صغيراً لنسيج 

مجتمــع متفاعل يقبل اإلختــالف .. فبعض 

اإلختالف متيز 

4 -  وج�ه آخ�ر

إال انه رغم تفوقه ظل يراوده سؤال... !!!؟؟؟ 

إلــى أن قابل صديقــه األصم الــذي يتعلم 

مبدرســة الصم وضعاف الســمع،  كان اليوم 

إعالن النتيجة مبدرسته أيضا، عندما سأله عن 

نتيجته فأجابه بضحكه حزينة : جنحت  رغم 

أنني ال أجيد القراءة والكتابة !!!،   ليتســائل 

أمير بدهشه :  كيف ؟؟!!

ليجيب الصديق األصم بحزن :  في مدرســتنا 

ال نفهــم شــيئاً فاملعلمــون ال يجيدون لغة 

اإلشــارة،  ننسخ ما يكتبوه لنا دون فهم، وفي 

االمتحانــات ميلون علينا اإلجابــات،  وكأنهم 

ينظرون لنا بأنه يكفينا تعلم كتابة أسمائنا 

فقط 

 ســكت اإلثنان حلظة كأنها دهر .. ليستكمل 

الصديق األصم مستدركاً : أليس من حقنا أن 

نتعلم؟؟؟!!!،  شرد أمير قليالً ...  فقد عرف اآلن 

فقط إجابة سؤاله ...

مشــى اإلثنان بروؤس مرفوعة للسماء وقلوب 

تدعو ... بواقع وتعليم أفضل للصم. 
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فراس��������ة

أن اخذت مكاني علــى املقعد في مكتب 

احــد األصدقاء،  بانتظار اجنــاز معاملتي،  

كانت جتلس امامي فتاتان.....وبعد ان عرفهما املوظف 

بــي،  نظرت إلــي إحداهن نظرة طويلــة ذات معنى 

وفوجئت بها تقول موجهة الكالم إلي : يبدو ان لديك 

فراسة حتلل بها نفوس الناس....

قالــت ذلك وقد ارتســمت على وجههــا انفعاالت 

واضحة،  وكأنها بهذا الســؤال املعنية باألمر... وما 

ان انتهت من كالمها حتى أشرقت ابتسامة عريضة 

على شفتيها أدهشني سؤالها الى حد كبير

نعم  -

قلتها .... بســرعه وأنا اعــرف ان ردي ليس صحيحا 

مئة باملئة ..وإن كنت فعال أســتطيع ان احلل بعض 

اإلنفعاالت التي تبدو واضحة للعيان...

ضحكــت بهــدوء،  وكأنها أدركــت حقيقة جوابي 

وهي تقــول : هل تســمح بقبول دعوتــي بتحليل 

شخصيتي....؟

ولكني،  لست مســتعدا لذلك اآلن... قلتها وكأني 

على ثقة بأنني سأقوم بهذا العمل...فأنا ال أعرفها... 

وهذه أول مرة ألتقي فيها وفي مكتب للمعامالت....

لقد كانت مثلي تراجع مبوضوع معاملة لها.... حيث 

كانت في انتظار اجنازها مــن قبل املوظف اخملتص... 

فكأن االنتظار اململ أوحى  لها ان تقول ما تقول!

عرفت أنها موظفة تعنى بشؤون املعوقني من جميع 

الفئات...تعيش معهم وتراعي شــؤونهم وتســعى 

الى مســاعدتهم وانتشالهم مما هم فيه من هموم 

وأحزان ومعاناة....

فاملعــاق يحس أنــه صاحب مشــكلة تختلف عن 

األصحــاء،  ولهذا نــراه في معظــم األحيان صامتا 

منطويا على نفسه،  حزينا،  ينظر إليه الناس نظرة 

مختلفة فيها عطف وشفقة،  ورثاء....وهو مايرفضه 

في أعماقه،  ويتمنى لو لم يخلق أبدا....

- أراك صامتا ترى مباذا تفكر؟

لم أشــأ أن أرد عليها سريعا،  بل رحت أتأمل وجهها 

وعينيها عســى أن أعرف عنها أكثــر فأكثر.... بدت 

صاحبة شخصية قوية،  طاغية،  وهو أمر طبيعي ملن 

يتعامل مع املعاقــني..... فاملعاق على ضعفه يحتاج 

الى شــخصية قوية،  تخرجه مما هــو فيه من حزن 

ووحدة.... رغم شــعوره بأنه مدلل ويحظى باهتمام 

زائد عن احلد وخاصة في املؤسســات والنوادي التي 

تعنى بفئــات املعاقني اخملتلفــة.... ولكنه في داخله 

يرفض ذلك رفضا كامال لســبب بســيط أنه يعرف 

جيدا أنه عاجز الى درجة احلرمان....!

ويعرف ايضا انه لــوال ان هناك اياد حانية حتنو عليه،  

ومتد له يد العون لكان وضعه في أسوأ حال.

وهذا ليس غريبا عنه أو عن اآلخرين  من أبناء اجملتمع.... 

وخاصة األســر التي لديها معاق أو أكثر حيث تعاني 

الشيء الكثير الذي يثقل كاهلها،  ويجعلها عاجزة 

عن مد يد العون لها مما يترتب عليها مشــاكل ال اول 

لها وال آخر.....

أطلت النظر إليها... وقد عرفت اآلن ملاذا قالت لي هذا 

الكالم......

إن إحساســها العميق مبأســاة هــؤالء االناس قد 

انعكس على وجهها.....

وفي نفس الوقت ارتسم ما تشعر به من جراح وآالم 

لوضــع هذه الفئة على جبينها التي غطى جزء منه 

الشال امللفوف على رأسها....

قلت لها معرفا بنفســي: يبدو أننا نعمل في ميدان 

واحد... فأنا عضو في ناد لرعايــة املعوقني حركيا....

أقــوم مع زمالئــي في النــادي بالعمل علــى رعاية 

املعوقــني من جميع النواحــي الترويحية والرياضية 

والثقافية واألنشطة االجتماعية اخملتلفة ويوجد في 

النــادي فرق رياضية متنوعــة،  مثل فريق رمي اجللة،  

وفريق الريشــة الطائرة وفريق التنــس.... ويقومون 

بتلك النشــاطات وهم جالســون على كراسيهم 

املتحركــة.... وقد أثبتوا براعة كبيرة في هذه اجملاالت،  

وشاركوا في بطوالت محلية وعاملية،  وبعضهم فاز 

بعدة ميداليات ذهبية وفضيــة وبرونزية مما أدى الى 

رفع معنوياتهم ومواظبتهم على التمارين باستمرار.

أما النشــاط الثقافي واالجتماعي فهو قائم ويوجد 

مكتبة ثرية فــي النادي،  وقد شــجعهم هذا على 

القراءة والكتابة أيضا... مما دفع مبجموعة من الشباب 

والشــابات الى التعبير عما يشعرون به عبر مقاالت 

وقصائد ولوحات تشكيلية فأبدعوا في هذه اجملاالت...

هذا باإلضافة الى اهتمــام بعضهم بالتمثيل على 

املسرح...

-شيء جميل ما أسمعه... وأمتنى لو أكون عضوا في 

ذلك النادي...

-هذا أمر ســهل وما عليــك إال تقدمي طلب عضوية،  

وخاصة أن لديك اخلبرة الكاملة في هذا املوضوع...

-بهذه املناســبة ما نوع املســرحيات التي يُقدمها 

الشبان على املسرح؟

-طبعا مواضيع اجتماعيــة ويختص معظمها في 

موضوع اإلعاقة... وبهذه املناسبة مت عرض مسرحية 

مؤثرة كتبها أحد املعاقني إعاقة حركية شــديدة...

وقد شرح فيها مشــكلته حني وقع في حب فتاة... 

وفكــر في الزواج منهــا... ولكن إعاقتــه حالت دون 

التعبيــر عن حبه للفتاة فقد أدرك أنه ال يســتطيع 

الزواج منها بأي شكل من األشكال... حتى لو طلب 

يدها فســيجد معارضة عند أهلها بسبب إعاقته 

الواضحة جدا للناس.

-  ياحرام

- قد تستغربني إذا قلت لك أنه مثل الدور الذي كتبه 

....آه لو شاهدته على املسرح وهو ميثل دوره...لقد عبر 

بصدق عن أحاسيسه ومشاعره التي تفجرت باأللم 

والصراخ والتمرد على حاله وعلى اجملتمع أيضا....

-أمتنى لو أنني شاهدت املسرحية...

-لــم يفت الوقت بعد... فســوف يتــم عرضها مرة 

ثانية وثالثة في أماكن أخرى خارج النادي وسأخبرك 

بذلك....

-شكرا يا أســتاذ... كأنك قرأت ما خيم على وجهي 

وما ارتسم على جبيني... ألم أقل لك أن لديك فراسة 

تقرأ بها وجوه اآلخرين ونفوسهم أيضا....!

-شكرا لك على مالحظتك القيمة....!

مـــا

بقلم : زياد عودة
 رئيس رابطة الكتاب األردنيين- الزرقاء

رئيس شؤون المعاقين سابقا
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يف بيتنا معاق

كنت أتابع فيلــم في بيتنا رجل 

كنــت دائما أتســاءل بيني وبني 

نفســي هل من املمكن أن يتغير سلوك 

اإلنســان، وقناعته وتتحــول غاياته في 

احليــاة مبجــرد ظهور شــخص مــا  قد 

يطول أو يقصر بقاؤه معنا؟ هذا الفيلم 

باملناســبة- هو فيلم مصــري للمؤلف 

الرائع  إحســان عبد القدوس -  الذي عبر 

ببراعة عن شــخصيات لم يكن لها أي 

صلة بالواقع السياســي الــذي تعيش. 

وفجأة وبدون ترتيــب يظهر في حياتهم 

شخصا يحمل هموم وطنه في وجدانه، 

ويكافح من اجل حتريــره، فتنقلب حياة 

تلك األســرة إلى النقيض من السلبية 

إلــى اإليجابية، واملشــاركة الفاعلة في 

القضايا السياسية.

ويدلل ذلــك على أن هنــاك العديد من 

في  ميرون  الذيــن  واألشــخاص  األحداث 

حياتنا كرســائل حتفــر داخلنا توجهات 

واهداف لم تكن تخطــر على بالنا. وقد 

حدثت نفســي بنفس املعنى عند كتابة 

هذا املقال مــا تأثير مولد طفل أو طفلة 

معاقــة على أســرة ما مــن األب واألم 

وماسبقه من أوالد؟

فتتقوقع  التأثير ســلبيا  هل ســيكون 

هذه الفئــة،  وجنحت في أن جتعل ولديها 

يتكلمان علــى الرغم من إعاقة الصمم 

وهما اآلن في اجلامعة وهى تســتعد اآلن 

للحصول على الدكتوراة في نفس اجملال.

اإلنســان  وســعي  االختراع  أم  فاحلاجة 

لتحســني حياته يكون متعلقا بأسباب 

ودوافع. ووجود معــاق في بيتنا قد يكون 

هو الســبب في الترقي بحياتنا وحياته. 

ولسان حالنا يقول لو لم نرزق بهذا املعاق 

كيف كانت ستسير بنا احلياة؟

ســؤال مفتوح إلــى كل أب وأم لديهما 

ابــن أو ابنة مــن ذوي اإلعاقة، احكوا  لي 

قصصكم وشــاركوني الرأي في أي اجتاه 

غير ذلك االبن منكم؟

األسرة على نفسها وتلعن قدرها وتخفى 

ذلك املعاق عن أعني الناس؟ بل وقد تصل 

املشاعر الســلبية إلى حد الكراهية  له 

واعتبــاره ســببا في تعاســتهم ووفقا 

لهذه املقدمات  حتما ســتهمل األسرة 

هذا املعاق ولن يحصــل على أي معاونة 

لتعليمه أو تنمية مهاراته . 

الواقع وتتســلح  أم ســتقبل األســرة 

باإلميان باهلل والرضا بقضائه بل إنها ترى 

الرحمة في قدر اهلل كلما أزاحت  غشاوة 

اإلحســاس بالنقص من علــى عينيها.

فيســعدون بهــذا املعاق ويســاعدونه 

على تخطى عجــزة وتطوير مهاراته بل 

أن ســلوكيات أفراد األســرة ستختلف 

فتــزداد ثقتهم باهلل في أحرج اللحظات 

ويصبحون أكثــر حتديا وقوة في مواجهة 

مشــكالتهم، بل ويصبح مــن ليس له 

هــدف عنده هدف يســعى إلى حتقيقه 

كلما رأى ابنــه أو اخيه املعاق يحمل كل 

هذا الطموح والتحدي وهو املعافى الذي 

ال يتقــدم ملقيا بعجزة على شــماعة 

الظروف.

اعرف أسرة رزقها اهلل بولدين من الصم 

فكان ذلك دافعا لألم لكي تتعلم وتدرس 

التربيــة اخلاصة وكيفيــة التعامل مع 

عندما

بقلم: د/ إبراهيم سالم
مقدم برامج فى االذاعة المصرية، وخبير اعالمي 

فى شؤون ذوي االعاقة
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اخباري
بن محمد  الشيخ ماجد  سمو 

بــن راشــد آل مكتــوم رئيس 

“رؤيتي”  والفنون كتاب  للثقافة  دبي  هيئة 

لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي )بلغة برايل( من معالي 

مرمي محمد خلفان الرومي وزيرة الشــؤون 

االجتماعية في مكتب سموه اخلاص.

ووجه ســمو الشــيخ ماجد بــن محمد 

بتوزيع الكتب علــى مكتبات دبي العامة 

التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وذلك 

في خطوة لتمكني املكفوفني من االطالع 

على هذا الكتاب والتجارب الغنية واإلفادة 

من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” الذي 

وأفكاره مكانــا متميزا على  آراؤه  احتلت 

خارطة الثقافة العربية.

وقالت الرومي ان صاحب الســمو الشيخ 

محمد بــن راشــد آل مكتوم قــد تكرم 

بتحمــل نفقــات طباعة كتــاب “رؤيتي” 

بلغة برايل إميانا من ســموه بأن املكفوفني 

جزء من هذا اجملتمــع وعلينا أن نوفر لهم 

فهم  واإلبداع  واملشاركة  والدمج  املساواة 

ليســوا أقل إبداعا من أقرانهم في شتى 

الشيخ  السمو  اجملاالت كما خص صاحب 

محمد بن راشد آل مكتوم الكتاب مبقدمة 

خاصــة موجهــة للمكفوفــني يحثهم 

تسلم

بعدسة : محمد كمال

»رؤي���ت��ي« بلغة برايل
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فيها على املشــاركة ويوجههم نحو طرق 

آفاق جديدة أوســع وأكثر رحابة وقد طبع 

الكتاب في مكتبــة متخصصة كما متت 

مراجعــة النســخة املطبوعــة من قبل 

مختصــني في قراءة طريقة برايل في وزارة 

الوزارة  الشــؤون االجتماعية وقد حرصت 

على إصدار الكتاب باحلجــم املالئم الذي 

يســهل قراءته من قبل املكفوفني واتباع 

عالمــات الترقيم ونظم الفهرســة التي 

تيسر تنقل القارئ الكفيف عبر صفحات 

الكتاب.. ووجد الكتاب إقباال كبيرا لالطالع 

من قبل املكفوفني الذين وجدوا في الكتاب 

شيئا جديدا ومميزا فتجربة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد وأفكاره قادت دبي 

إلى رحاب العاملية حتــى أصبحت منوذجا 

يحتــذي في التقــدم والنماء في شــتى 

اجملاالت.

وقد وجهت معالي الرومي الشكر والتقدير 

لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل 

مكتوم رئيــس هيئة دبي للثقافة والفنون 

على هذه اللفتة الكرمية واالهتمام الدائم 

باحلركــة الثقافيــة والفنية فــي اإلمارة 

وحرصــه على أن تكون إمارة دبي شــعلة 

ثقافية متألقة وبينــت معاليها إن وضع 

كتاب رؤيتي بني يــدي املكفوفني في إمارة 

دبي يحقق العديد من األهداف التي يعمل 

مجتمعنا على ترسيخها بأن ينعم جميع 

مواطنــي اإلمارات بخيرات هــذا البلد وأن 

ينهلوا جميعا وبقدر املســاواة من املعارف 

والعلــوم وإن املعاقني في اإلمارات يحظون 

بكل احلقوق ضمــن قانون عصري وحديث 

حقوق  اتفاقية  مــن  أحكامه  اســتمدت 

املعاقني وإن إصدار كتــاب رؤيتي بطريقة 

برايــل هو جزء من هــذا اجلهد الذي تبذله 

الدولــة ملشــاركة املكفوفني فــي احلياة 

الثقافية والفنية .

الشــؤون  وزارة  إن  الرومــي  وأضافــت 

االجتماعية ستعمل بجهد في املستقبل 

الثقافية  االصــدارات  جميــع  لطباعــة 

الكتاب  الهامة وعلى رأســها  الوطنيــة 

اجلديد لصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم “ ومضات من فكر “ 

بطريقــة برايل مما يغنى فكــر املكفوفني 

ويوسع دائرة ثقافتهم وانتمائهم الوطني 

ومشاركتهم في بناء نهضة االمارات.

حضر اللقاء ناجي احلاي مبارك وكيل وزارة 

الشؤون االجتماعية ومروان بن بيات املدير 

العام للمكتب اخلاص لسمو الشيخ ماجد 

بن محمد بن راشــد آل مكتــوم ووفاء بن 

سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل املعاقني.
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وزيرة  الرومــي  مرمي محمــد خلفان 

الشــؤون االجتماعيــة علــى الدور 

الفاعل الذي تقوم به املؤسسات احلكومية 

واخلاصــة الوطنيــة واإلقليمية فــي تعزيز 

دورهم جتاه مجتمع اإلمارات، وقالت إن الوعي 

باملسؤولية االجتماعية بات واضحاً من خالل 

املبادرات املباشــرة من قبل املؤسســات في 

دعم الكثير من املشاريع اجملتمعية . 

جاء ذلك خالل افتتاح فصل دراســي مجهز 

أثنت

كيمياء وتواصل "سابك"
يف مركز دبي لتأهيل املعاقني

81أخباري

بعدسة : محمد كمال
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بأجهزة حديثة وذات جودة عالية يستفيد 

منها الطلبة من فئة االعاقة الســمعية 

بشكل عام والطلبة الذين سيتم دمجهم 

بشــكل خاص وعددهم أربعة طالب يتم 

تأهيلهــم للدمــج للســنة املقبلة وقد 

تكفلت شركة سابك بتوفير هذه األجهزة 

وتبرعها باملشــاركة في تطوير املشــاريع 

اخلاصة بذوي اإلعاقة السمعية .

رافــق الرومي لــدى االفتتــاح عبدالعزيز 

احلبيب مدير عام سابك دبي  ووفاء حمد بن 

ســليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل املعاقني 

وعائشــة الدربــي مديــرة املركــز، حيث 

استمعت معاليها إلى شرح لطريقة عمل 

االجهزة وشاهدت شرحاً إلحدى املدرسات 

باملركــز باســتخدام الطلبــة لألجهزة . 

التبرع  بتقــدمي  وقامت شــركة ســابك 

عالمي

للمركــز مع رغبتها في أن تشــارك بصورة 

مســتمرة فى تطوير املشاريع اخلاصة بذوي 

اإلعاقة انطالقاً من مسؤوليتها االجتماعية 

كونها متواجدة على أرض االمارات، وتساعد 

هذه األجهــزة الطلبة من قســم اإلعاقة 

الســمعية على التعلم أســوة بأقرانهم 

مما يســهم ايجاباً في عملية دمجهم في 

مدارس التعليم العام . 

وأشادت الرومي بهذه املبادرة التي تعبر عن 

مدى وعي الشــركات بدورها جتــاه اجملتمع، 

معربة عن شكرها وتقديرها لشركة سابك 

دبي ملبادرتها، وقالت إن شركة سابك تعتبر 

في مقدمة الشــركات التي تطبق مفهوم 

املســؤولية االجتماعية جتــاه اجملتمع الذي 

تعمل فيه . 

الرومي : 
شــركة ســابك تعتــر يف مقدمة 
مفهوم  تطبــق  الــي  الشــركات 
جتــاه  االجتماعيــة  املســؤولية 

اجملتمع الذي تعمل فيه. 
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People recognizes contributions 
by deaf people to global pros-
perity,   human rights of all deaf 
people,   and preparation of deaf 
communities worldwide for future 
challenges.

Equality for Deaf People cel-
ebrates the linguistic,   artistic,   
social,   political and cultural con-
tributions and accomplishments 
of deaf people. This theme also 
focuses on recognition of sign 
languages and the rights of deaf 
people around the world. Focus 
on Equality for Deaf People also 
prepares us to look towards the 
future with a clear vision with re-
newed energies for creating posi-
tive change in local communities 
worldwide.

International Week of the Deaf 
provides an excellent opportu-
nity to share and discuss ways to 
promote collaboration on equal-
ity for deaf people based on the 
United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD).

The WFD urges national members 
to choose one,   two or more is-
sues that are related to this year’s 
theme in observing International 

Week of the Deaf. This could in-
volve issues related to language 
recognition,   educational rights,   
and attitudes towards a sign bilin-
gual society or awareness rising 
within the deaf community about 
their rights as bilingual citizens. 
Also,   the WFD encourages na-
tional associations of the deaf 
to host fundraising activities or 
events to support the WFD and 
its human rights efforts across the 
globe.

WFD urges national associations 
of the deaf to review its profile on 
the WFD Facebook page,   and 
create their own Facebook profile 
photo,   tailor-made for Interna-
tional Week of the Deaf. The WFD 
Secretariat will update its Face-
book page to include the activities 
undertaken by national associa-
tions of the deaf.

Please share your Internation-
al Week of the Deaf photos and 
stories with phillipa.sandholm[at]
kl-deaf.fi Interested persons can 
join WFD as an individual member 
and thus support WFD’s work.

WFD Wishes a Successful Inter-
national Week of the Deaf for Ev-
eryone!
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It is again that time of the year 
when deaf people around the 
world gather together with the 
World Federation of the Deaf 
(WFD) to celebrate International 
Week of the Deaf. 

International Week of the Deaf 
is celebrated annually by deaf 
people worldwide during the last 
full week of September. Our 133 
national associations of the deaf 
organize events,   marches,   de-
bates,   campaigns and meetings 
to highlight specific human rights 
topics that merit attention by lo-
cal and national governmental au-
thorities,   including decision mak-
ers,   general public and media.

International Week of the Deaf is 
about gathering together,   be-
coming united and showing that 
unity to the rest of the world. The 
International Week of Deaf also 
increases solidarity among deaf 
people and allies and is used as a 
way to stimulate greater efforts to 

promote the rights of deaf people.

International Week of the Deaf 
activities also welcome the in-
volvement of parents and fami-
lies of deaf people,   interpreters,   
professionals who work with deaf 
people and government officials.

For last several years the WFD 
identified yearly themes for Inter-
national Week of the Deaf cele-
brations:

• 2009 - Deaf people’s cultural 
achievements

• 2010 - Deaf education

• 2011 - Accessibility to informa-
tion and communications

• 2012 - Sign Bilingualism is a Hu-
man Right!

• 2013 - Equality for Deaf People

This year’s theme focuses on 
equality for deaf people,   amongst 
deaf people and promoted by 
deaf people. Equality for Deaf 

International Week of the 
Deaf September 2013 | Equal-
ity for Deaf People

عالميعالمي



muscle,   or with balance deficits 
will not be best candidates for this 
intervention.   

Additionally,   an adjunct treat-
ment modality to CIT that can be 
instrumental in extremity reha-
bilitation following a stroke is the 
Functional Electrical Stimulation 
(FES). This modality is widely used 
in the world of stroke rehabilitation 
to promote motor recovery with 
appropriate patients who have lost 
function of an extremity for pur-
poses including muscle reeduca-
tion,   decreasing abnormal mus-
cle tone and to improve range of 
motion. As well,   FES can be used 
to enhance shoulder integrity and 
to minimize shoulder pain which 
occurs in more than 80% of stroke 
cases. 

While employing cutting edge 
therapeutic interventions paves 
the road for achieving best out-
comes following stroke onset,   
other elements play detrimental 
role in optimizing outcomes. This 
would include positioning the sur-
vivor as well as their family as ac-
tive team members allowing them 
to take an active role in the reha-
bilitation process. This process not 
only would enable the clinician to 
provide treatment that is tailored 
to the individualized needs of the 
survivors,   but as well,   will assure 
survivors and caregivers “buy into” 
the intervention plan leading to 
better compliance and carryover,   
and consequently resulting in real-
izing maximum outcomes. 

It is rather imperative for clinicians 
to invest in establishing a thera-
peutic relationship with their clients 
for purposes of meeting desired 
rehabilitation/medical goals. Those 
clients who build a higher level of 
trust in their healthcare providers 
tend to adhere better with pre-
scribed routines,   be it an exercise 
regimen,   a medication,   or even 
a diet plan. Constructing such trust 
takes time and effort,   sharing of 

personal experiences,   ongoing 
education of clients regarding ra-
tionale of interventions,   discuss-
ing evidence,   and by addressing 
client’s questions and concerns. 
Once such trust is established,   
survivors and caregivers would be 
readily available to learn,   just like 
good students,   to listen,   and 
apply recommendations made by 
their healthcare provider. 

A trusted provider gets to be in a 
power position to influence the re-
covery process,   lifestyle,   and 
those long term health outcomes 
of their clients. Accordingly,   as 
first time stroke survivors have 
a higher risk to sustain a second 
stroke,   a healthcare provider 
should engage in educating sur-
vivors regarding stroke risk fac-
tors,   including those modifiable 
risk factors that an individual has 
the ability to change for purpos-
es of reducing their risk of future 
strokes. While it is not feasible to 
changes gender,   age,   ethnicity,   
and genetic actors,   individuals 
are capable to change stroke risk 
factors including diet,   activity lev-
el,   compliance with medications,   
and smoking. For instance,   fre-
quently,   survivors over look need 
to monitor their blood pressure on 
regular basis,   and it is their re-
habilitation specialist,   who would 
interact with them on regular ba-
sis,   to educate them regarding 
how essential is to do so in order 
to prevent a second stroke.   

When it comes to recovering func-
tional abilities,   healthcare pro-
viders would need to educate a 
survivor,   as well as his/her family,   
regarding need to brace them-
selves for a long term recovery pro-
cess following a stroke,   through 
drilling down their head that recov-
ery following stroke is a marathon,   
not a sprint. When hope appears 
to be fading away,   a clinician gets 
to be the one who would need to 
step in to break the cycle of hope-
lessness and to remind a survi-
vor,   unlike what has gotten to be 

the motto of operation for some 
rehabilitation specialists,   and to 
assure them that recovery follow-
ing a stroke will only stops “once 
a survivors stops trying to work on 
the challenge that a stroke has lift 
him/her with”. This process of edu-
cation may need to go as far as it 
needs to go as long as in favor of 
the recovery process,   even if it re-
quires to remind the family to with-
hold their unneeded assistance,   
to allow a survivor to do more on 
his/her own,   consequently to help 
their beloved by not helping,   and 
to learn to “let go” in order to allow 
their beloved some room to learn 
through making mistakes. 

Finally,   it is worth mentioning that,   
over the years,   studies have 
shown the tremendous impact 
of addressing a survivor’s needs 
from a multi-dimensional perspec-
tive,   rather than approaching the 
rehabilitation process through a 
disability-oriented frame of work. 
This multi- dimensional rehabili-
tation process will enable a clini-
cian to continue,   through out the 
therapy course,   to learn more 
about their client’s previous roles,   
lifestyle,   support system,   re-
sources,   goals and abilities that 
will allow the clinician to “compile” 
a more thorough profile of their 
clients. Such profile can be instru-
mental in empowering a clinician 
with all relevant pieces of informa-
tion needed to facilitate achieving 
optimal rehabilitation outcomes. 

Stroke Resources

Evidence-Based Review of Stroke 
Rehabilitation

www.ebrsr.com

Evidence-Based Review of Moder-
ate to sever acquired brain injury

http://abiebr.com/
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As stroke continues to be the lead-
ing cause of disability in the world,   
researchers continue to look for 
ways to assist clients restore func-
tion and mobility following a stroke. 
While commonly used therapy in-
terventions have produced some 
desirable outcomes,   they have 
not always been able to optimize 
voluntary motion of the involved 
extremities,   and frequently have 
lift a stroke survivor with residu-
al functional deficits. A relatively 
new therapy technique known as 
Constraint-Induced Therapy (CIT) 
has proved to provide promising 
results for those clients with resid-
ual deficits of the upper extrem-
ity. Several research studies,   in-
cluding a multi-site,   randomized,   
prospective study published in the 
Journal of the American Medical 
Association (JAMA) in Novem-
ber,   2006 as well as more recent 
studies have supported the use of 
Constraint-Induced Therapy (CIT) 
as an effective treatment for pa-
tients after cerebro-vascular ac-
cidents. 

CIT involves using the involved 
hemiparetic upper extremity to 
complete extensive repetition of 
various goal-oriented tasks that do 
not require the fine motor coordi-
nation skills,   such as washing a 
table,   loading a washer,   opening 
the door of a fridge,   and push-
ing a cart. The treatment process 
which has proved to be effective 

with adults as well as with children 
involves restraining of the less-af-
fected limb using a mitt or a sling 
to encourage patients to use the 
affected extremity.

Neuroplasticity (capacity of neural 
networks in the brain to change 
their behavior in response to new 
information,   stimulation,   or dam-
age) studies using transcranial 
magnetic stimulation showed that 
CIT reorganizes the brain by forc-
ing it to “rewire” itself,   and those 
areas of the brain normally used 
for other functions are “recruited” 
to help move the affected arm. 
This Mechanism of cortical reor-
ganization was confirmed through 
functional magnetic resonance 

imaging (fMRI) scans of the par-
ticipants at the beginning and end 
of one study that clearly showed 
activity in brain areas that weren’t 
active at the start of the study.

As research demonstrates that the 
brain retains its plasticity through-
out the life span with no correla-
tion between onset and treatment 
outcome,   the American Heart 
Association/American Stroke As-
sociation recognizes that con-
straint-induced therapy has shown 
promising evidence-based results 
for stroke patients. In the later 
stages of the treatment,   client 
supervision can be completed vir-
tually for those clients who are a 
candidate for it.

While CIT appears to be one the 
latest types of promising interven-
tions used in the world of physical 
rehabilitation,   it does not elimi-
nate the use of other treatment 
approaches,   especially that not 
every stroke survivor is a candi-
date for CIT. This candidacy re-
quirement is based on the fact 
that realizing outcomes through 
this approach requires candidates 
to repeat recommended thera-
peutic activities while wearing a 
sling or a mitten on the non affect-
ed extremity through out most of 
their day for several weeks. As a 
result,   those stroke survivors with 
very limited active motion,   who 
may have significant increase in 

New Hopes for Stroke Survivors
Maher Kharma PhD©,   MHS,   OTR/L

Occupational therapist who practices in the USA with 20 of experi-
ence in the rehabilitation field.
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Ms. Grace Yacoub ( CEO and 
Founder of Zaman). The festi-
val received 10 entries for the 30 
minute category, and 9 entries 
for the 5minute category. The 
three winners up to 30 minutes 
category were First place-“Little 
Feet” by Kurt Barreto and Adam 
Smadi, Second place- “Her Name 
is Rabab” by Mariam Zaidi and 
Third place- “The Better Half” by 
NitinMirani, and the other three 
winners up to 5 minutes category 
wereFirst place- “Terminal” by Al 
Ameel and Kamalesh Keserker,

Second place- “Crack of Light” by 
YafaGoawily and Third place-“Fish 
in the Jar” by Anzar Vahid. They 
all creatively portrayed the mes-
sage of changing the perception 
towards those who have disabili-
ties through their films.

Sponsors who collaborated to-
gether with Al Noor to make this 
undertaking possible were Vox 
Cinemas, Motivate Publishing, 
Majid Al Futtaim Finance LLC, 
Show tech, Stanford Marine 
Group, Swiss Arabian Perfume, 
Marktechx, Air India, L’Oreal Mid-

dle East, Emirates NBD, Sharaf 
DG, and Jebel Ali Resorts and Ho-
tels.

‘We Care’ Film Festival award 
ceremony attendees were also 
delighted by the presence of the 
VIP guest, Italian philanthropist, 
songwriter and producer Bene-
detta Paravia known as pop star 
Princess Bee. Benedetta is the 
Co-founder and Ambassador of 
A.N.G.E.L.S., a charity organiza-
tion which provides medical ser-
vices to children from war territo-
ries, such as Palestine, Iraq, and 
Lebanon.

The films were shown for two con-
secutive days at Vox Cinemas. 
All the shows received good re-
sponse from people in the com-
munity. Al Noor Training Centre 
aims to make this a tradition in 
future, so that it continues to cre-
ate awareness for the cause of 
people with special needs and 
disabilities.
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Dubai, UAE 21st March, 2013 –Al 
Noor Training Centre for Children 
with Special Needs celebrated 
its inaugural edition of ‘We Care 
Film Festival’ on 21st March 2013 
in Dubai, UAE. The event has 
emerged as an outstanding fes-
tival in the region, providing an 
important platform of using the 
medium of film to highlight the 
awareness about special needs 
and disability issues, the inclu-
sion of people with disabilities, 
promote their rights as set out in 
the UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (UN-
CRPD), and endorse the Centre’s 
mission “to provide all individuals 
with special needs, regardless of 
background, the same opportu-
nity through professional training 
and care to realize their potential 
and integrate into the wider com-
munity. “It also promoted the tal-
ents of promising directors and 
filmmakers in UAE.

Al Noor Training Centre organized 
the event along with Brotherhood, 
and Global Rainbow Foundation 
and it was endorsed by the Minis-
try of Social Affairs and Dubai In-

ternational Film Festival.

The event welcomed the guests, 
sponsors, and supporters from 
the community with a red car-
pet and photo opportunities with 
the students at the Centre. Her 
Excellency Mariam Mohammed 
Khalfan Al Roumi - the Minister of 
Social Affairs was the chief guest 
at the event. Juries for the com-
petition included the likes of Mr. 
Abdulhamid Juma (Chairman and 
CEO of DIFF), Ms. Nayla Al Khaja 
(Founder and Director of D-Sev-
en Motion Pictures),Mr. Ali Mus-
tafa (Independent Filmmaker), Dr. 
Ghassan Al Khateri ( Co-Founder 
and Presenter of Dubai Nour

Radio), Mr. Armoogum Parsura-
men (Founder and President of 
Global Rainbow Foundation), 
Mr.Satish Kapoor ( Founder of 
Brotherhood), Mrs. Isphana Al 
Khatib (Director of Al Noor Train-
ing Centre), Ms. Gauri Chadha 
(Independent Filmmaker-Chasing 
Frames Productions), Mr. Duleep 
Regmi (Director of Photography) 
and

‘We Care’ 
Film Festival 2013
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دليل الستني
أسئلة وأجوبة يف آليات االلتزام والرصد

التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إط�����الل�����ة

دليل إرشادي شامل وبســيط، ميكن أن يسترشد به 
املعنيون فــي احلكومات  ومنظمــات اجملتمع املدني 
على حد ســواء، لإلملام باتفاقية حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقة من حيث املبادئ واملرتكزات وآليات الرصد 
الدولــي واإلقليمي والوطني، مبا لهــا من متطلبات 
فنيــة وبصفــة خاصة ما يتعلــق بإعــداد وكتابة 
وإجراءات تقدمي تقارير الرصد علــى اختالف انواعها 
ومواضيعها، وكيفية اســتثمار نتائجها وتوصياتها 
لتعزيز تطبيق االتفاقية وطنيا، وتأطيرها في برنامج 
عمل اقليمي يســاعد الدول األطراف على تنفيذها 

بفاعلية وتكامل . 
يغطي الدليــل اتفاقية حقــوق ذوي اإلعاقة وآليات 
االلتزام بها وبروتوكولهــا االختياري ورصد تطبيقها 
والرصد الدولي والوطني وآلياته والتقرير الرســمي 
للدولة وجلنــة الرصد األممية والرصــد املدني األهلي 
لإلتفاقيــة والرصد اإلقليمي وطبيعــة العالقة بني 
أنواع الرصد احملتلفة وما بعــد الرصد، باإلضافة إلى 
ملحــق باتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة مع 
البروتوكول االختياري لهــا واللجنة املعنية بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

تعنى مجلــة “ ثمار اخلير بشــؤون ذوي اإلعاقة 
واأليتام، وتبرز نشــاط الرعاية اإلنســانية على 
مستوى املؤسسة واملراكز التابعة لها واملنتشرة 

في أنحاء إمارة أبوظبي.

 نشرة “ إطاللة “ املتخصصة مبجاالت رعاية ذوي 
االعاقة تبرز االنشطة والفعاليات املتعلقة بهذا 

القطاع وتنشر دراسات متخصصة في ذلك•
وحتظى مجاالت الرعاية اإلنسانية في مجتمعنا 
اإلماراتــي باهتمــام ورعاية كبيرة مــن القيادة 
للمغفور  العظيمة  للجهود  وكانت  الرشــيدة 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ‘’رحمه 
اهلل’’ خلدمــة هذه الفئات األثــر الكبير لوصول 
خدمات مراكز التأهيل إلى ما هي عليه اآلن وهو 
االمر الذي حترص مؤسســة زايد العليا للرعاية 
اإلنســانية على ابرازه في رســائل املؤسســة 

االعالمية عبر االصدارين•
كما تصدر املؤسســة العديد مــن املطبوعات 
التي تعمل على شــرح رؤية ورسالة املؤسسة 
ودورها االنساني، فضالً عن شرح بعض اخلدمات 
التي تقدمها بصورة مبسطة سعياً لنقل تلك 
اخلبرات وتعريــف أفراد اجملتمع بهــا وتوعيتهم 

بكافة االمور املتعلقة مبجاالت عمل املؤسسة.
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»رؤييت«.. بلغة برايل يف 
»أبوظيب للكتاب«

سلسلة دراسات واقع اإلعاقة 
يف دولة االمارات العربية 

املتحدة

صــدر كتــاب »رؤيتــي«، لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي، بلغة 
برايل، لتمكــني املعاقني بصرياً من 
االطالع على الكتاب، ونهل املعرفة 
التي اتســم  الثرية  من منابعهــا 
بها فكر صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد، ولفتح آفاق جديدة 
بأقرانهم  ومســاواتهم  أمامهــم 
فــي االطالع على النتــاج الثقافي 

واملعرفي املتميز في الدولة .
ويعــد »رؤيتــي« من أهــم الكتب 
الغنية مبضامينها، التي ترتكز على 
جتربة إنســان رافق مسيرة اإلمارات 
منــذ قيامها، وأســهم فــي بناء 
نهضتها، وعزز كيانهــا، وأبدع في 

تنمية دبي، فارتقى بها إلى مصاف 
املدن العاملية.

ويقــع الكتاب في جزأيــن أثراهما 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد مبقدمة موجهة إلى املعاقني، 
حلضهــم علــى التفــوق واإلبداع، 
مخاطباً روح املبادرة واملثابرة لديهم 
بناء اجملتمع على قدم  لإلسهام في 

املساواة مع أقرانهم.
هذا وقد عــرض الكتاب في معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.
علماً بأن نسخاً من الكتاب متوفرة 
في جميــع املكتبــات العامة في 
أيضاً  للراغبــني  وميكــن  الدولــة، 
احلصول على نســخة من الكتاب 
املعاقني  وتأهيــل  رعاية  إدارة  مــن 

بوزارة الشؤون اإلجتماعية.

أصدرت إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بوزارة 
من  الثاني  العدد  االجتماعية  الشــؤون 
سلسلة دراســات واقع اإلعاقة في دولة 
االمــارات العربية املتحــدة، وتضم هذه 
أربع دراســات حول اإلعاقات  السلسلة 
داون،  ومتالزمــة  والســمعية  الذهنية 
شملت مواضيع حقوق املعاقني والدمج 
وبيئة العمل التي يعمل بها ذوو اإلعاقة، 
إضافة إلــى الواقع االجتماعي والثقافي 
املرتبطة  واملتغيرات  والظروف  والصحي، 

باإلعاقة في دولة االمارات.
وتتقصى هذه الدراســات واقع املعاقني 
وأي تطــورات تطرأ  االمــارات،  دولة  في 
وأولياء  في اجملال، وتلمــس احتياجاتهم 

أمورهــم والعاملــني معهــم، ورصــد 

والصحيــة  االجتماعيــة  الظواهــر 

والنفســية املؤثرة في حياتهــم، وبناء 

مت توصيات هامة للجهات  على ذلك قدَّ

املعنية واملؤسسات العاملة مع املعاقني، 

من شــأنها النهــوض بواقــع اخلدمات 

والوقوف  أمورهم،  وألولياء  لهم  املقدمة 

على التحديات واملشــكالت التي تواجه 

اندماجهم في بيئــات التعليم والعمل 

التغلب  واجملتمع بشــكل عام، من أجل 

عليهــا وزيــادة تكيف املعاق مــع ذاته 

واحمليط الذي ميارس حياته فيه.
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كتاب املنال

سلسلة االرشادات املنزلية 

لتنمية املهارات احلركية 

الغذاء السليم للتوحد

مت إعداد الكتاب بواسطة مجموعة من اخملتصني في 
مجال العالج الطبيعي لالطفال حيث يتألف الكتاب 
الذي يحمل اسم سلسلة االرشادات املنزلية لتنمية 
املهارات احلركية من خمســة  اجزاء، مت نشر اجلزئني 
األول والثاني ضمن سلسلة كتب املنال وذلك عامي 
2008 و 2010 على التوالي، ثم مت جمع األجزاء الثالثة 

االخيرة في عدد واحد. 
اجلزء الثالث عبارة عــن متارين التوازن وااللتفاف حول 

محور اجلسم .
و اجلزء الرابع  فهو عبارة عــن متارين تغيير الوضعية 

اجلسمية
 اما اجلزء اخلامس واالخير فيتحدث عن متارين وضعية 
الوقوف والوقوف على الركبتني حيث يشرح الكتاب 
في مقدمته عن احلركة ومفهومها والتطور احلركي 
عند االنسان وآلية عمل احلركة بشكل عام ويحتوي 
على شــرح مفصل ملراحــل التطــور احلركي عند 
االنسان وماهي العالمات املبكرة للمشاكل احلركية . 
كذلك يتناول املكونات التي قد تؤثر في اجناح البرامج 
العالجية من مكونات وهــي مكون ادراكي، معرفي، 

تنسيقي وشخصي. 
ثم تطرق الى العوامل التــي تؤثر في النمو احلركي: 
مثــل اجلنس، الصحــة العامة، القــدرات العقلية، 

اضطراب الشخصية والبيئة احمليطة.
هذا وحتتوي االجزاء الثالثة االخيرة على ستة وثالثني 
مترينــا مت اعدادهــا لتالئــم القارىء العربــي وروعي 

بســاطة الطرح وترافقت التمارين بصور توضيحية 
ملونة لكل مترين على حدة .

حيث يتناول اجلــزء الثالث مجموعة مــن التمارين 
املتخصصة والتي تهتم بتطوير القدرة على التوازن 
لدى الطفل وحركات االلتفاف حول احملور اجلســمي 
للطفل . امــا اجلزء الرابع فقد تنــاول مجموعة من 
التماريــن لها عالقة مباشــرة بتطوير عملية تغيير 
الوضعية اجلســمية لالطفال مثل مهارات الشروع 
باجللــوس واالنتقال من وضعية النــوم على البطن 
الى اجللوس وغيرها، واختتــم اجلزء اخلامس من هذه 
السلســلة مبجموعة من التماريــن اخلاصة بتطوير 

وضعية الوقوف والوقوف على الركبتني واملشي .
وكل مترين من هذه التمارين يحتوي على أربعة أجزاء 
رئيســية : الهدف، التعليمات، االستجابة املرغوبة، 
االســتجابة غيــر املرغوبة.وللقيام بهــذه التمارين 
ينصــح بتوفير مجموعــة من األدوات األساســية 

لتيسير القيام بهذه التمارين. 
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التصوير  الناس حب  اغرس في  أن  هي حلم 
أو  اللحظة  جتميد  هي  الصورة  أن  يقال 
ندري  أن  دون  منا  يترسب  قد  ما  التقاط 
فعندما نشاهد الصورة ننظر نفكر نداعب 
ذكرياتنا ونستعيد اللحظة التي يكون فيها 
عنا  بعيدين  أصبحوا  قد  األشخاص  بعض 

ونبتسم .

حلظة  كل  في  شيء  لكل  عشق  فالصورة 
بشفافية عالية وحس مرهف وحب عميق .

الضوئي  التصوير  ملاذا  اسأل  دائما  وكنت 
غائبا وليس كباقي الفنون فنحن نرى الكثير 
تهتم  واملسابقات  واملعارض  الدورات  من 
بالرسم وال احد يهتم لفن التصوير الضوئي 

لتعليمه  دورة  أقيم  أن  كانت مهمة صعبة 
وجاءت الفرصة وجد نفسي بدأت أفكر كيف 
التصوير  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  سيتقبل 
هو  الذي  املشوار  وبدأ  سأعلمهم  وكيف 
ليس طويل وفي كل درس كنت اسأل نفسي 

هل سأجنح أم افشل؟ . 

على  لتدريبهم  منظماً  منهاجاً  ووضعت 
ممارسة هواية التصوير وعلى كيفية امساك 
الكاميرا والوقوف الصحيح وأنواع اللقطات 

وكيفية التعامل مع الكاميرا .

وكان لنا جوالت متكررة معهم وبكمراتهم 
املتواضعة جدا والتي ال تساعد على إظهار 
أرى  وأنا  فعالً  دهشت  لقد  موهبة   أي 
واألوقات  الكاميرا   بساطة  رغم  أعمالهم 
ظهر  فقد  فيها،  نتقابل  كنا  التي  القليلة 
بعفوية  كامنة  وقدرات  مواهب   لديهم  أن 

ودراستها  عندها  الوقوف  منا  حتتاج  فطرية 
بعمق ال أن منر عليها مرور الكرام .

حتى  القدمية  بدمشق  بجوالت  نقوم  وكنا 
وجودهم  على  والشارع  اجلمهور  يعتاد 
وبأنهم فنانني يهوون التقاط الصور وبأنهم 
وأننا  وإعتزاز  فخر  بكل  ومنشي  موجودين 
لطف  بكل  الناس  ونعامل  منضبطني 
واحترام فمن املعلوم بان التصوير يحتاج  إلى 
يسمعون  كانوا  الذي  األماكن  وزيارة  اخلروج 
هواية  فهي  بالتلفاز  شاهدوها  أو  عنها 

سياحة ومعرفة وترفيه لهم 

املرتبة  في  الضوئي  التصوير  ممارسة  إن 
األولى إعادة ثقة األهل بأبنائهم بأنهم غير 
مهمشني ومنتجني من خالل بيع أعمالهم 
بأنفسهم  ثقة  للشباب  وتعطي  الفنية 
الناس  مع  واختالطهم  خروجهم  خالل  من 
تواجدهم خالل  أن  بكل فخر كما  اجملتمع  و 
من  الكثير  في  واملشاركة  املعارض  افتتاح 
يرفضون  الذين  األهالي  ساعدت  املناسبات 
ويخجلون من خروج أوالدهم للمجتمع حيث 
الفنية  املعارض  من  العديد  في  شاركوا 
واثبتوا  اجملتمعية  النشاطات  من  والكثير 

وجودهم كفنانني ملتزمني بكل جدية. 

ينافسون  فنانني  املشاركني  كل  اليكون  قد 
أقرانهم من الفنانني العاديني ولكن الكاميرا 
أصبحت لديهم وسيلة تواصل مع أهاليهم  
املرح  من  بكثير  واجملتمع  س  النا  ومع 
العمل  اراد  من  منهم  إن  كما  واالنضباط 
الدعم  إلى  ويحتاجون  الصحفي  بالتصوير 
في  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  واملتابعة  

استخدام احلاسوب.
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آخر الكالم

األدب يف خدمة قضية اإلعاقة

سنوات خمس على إطالق مجلة عاملي املتخصصة في شؤون ذوي اإلعاقة، اكتست 
خاللها اجمللة عاماً بعد عام، بباقات جديدة من املواضيع واألبواب التي يثريها ُكّتابها 

املتألقني، واخملتصني في امليدان.
وتطلعات  بأشكال شتى عن هموم  لتعبِّر  األقالم  تتبارى  اإلعاقة،  وعلى طريق خدمة قضية 
املعاقني، واصفة حالهم ومتأملة لهم في مستقبل أفضل، لذا حرصنا في هذا العدد على 
استضافة أقالم من نوع آخر، حتركها أنامل مبدعة، حريصة على أداء رسالتها األدبية نحو فئة 
طال اهمالها بني صفحات الكتب وأعمدة الشعر واألدب. معلنني ميالد باب “أدب اإلعاقة”، الذي 
ر  يحمل بني جنباته نثر ما في جعبة املثقف وشعره وقصته القصيرة، وإبداعات قلمه املسخَّ

خلدمة قضية ملّحة مغيبة عن الساحة األدبية.
ناصعة،  صورة  في  املعاقني  نحو  اجملتمعية  اإلجتاهات  صقل  في  اإلعاقة  أدب  يساهم  وبذلك 
بعيدة عن االبتذال واستخدام اإلعاقة في خدمة سياق النص وعلى هامش احلدث، بل إن لألدب 
دور هام في تأسيس ثقافة السلوك اجملتمعي املطلوب نحو املعاقني، بشكل فني راقي يخترق 
إمكاناتهم  بكل  وتقبُّلهم  احتوائهم  في  يساعد  وبالتالي  مباشر،  غير  بشكل  القارئ  ذهن 

وقدراتهم، باعتبارهم جزءاً طبيعياً من التنوع البشري ال خارجاً عنه.
حجم  لنا  يُظهر  بعاملهم،  اهتم  من  أو  املعاقني  أنامل  ه  تُخطُّ الذي  سواء  اإلعاقة  أدب  إن 
األحاسيس واالنفعاالت التي يتذوقها املعاق، واحلس األدبي الذي ميتلكه كغيره من الُكتَّاب إن 
لم يتفوق عليهم، ويسمو بالذائقة األدبية نحو قضية اإلعاقة، وتصويرها بشكلها الواقعي 
السليم، بعيداً عن الصورة النمطية التي اضطهدت املعاق، وقدمته للقارئ كشخص عاجز 

أحياناً وغير فاعل أحياناً أخرى.
على أمل أن يكون هذا الباب إثارة لقريحة الُكّتاب لتلمس هموم املعاق اليومية واحتياجاته، 
نفسية  طروحات  أي  أو  إعاقته  بحال  مرتبط  هو  مبا  سواء  نفسه،  خلجات  عن  احلر  والتعبير 
واجتماعية أخرى يعايشها، وما يعتمر في خياله من عالم يطمح إلى أن يعيشه، متخطياً 

العقبات اليومية التي تواجهه، ومساهماً في بناء اجملتمع الذي يحلم فيه. 

وفاء محد بن سليمان
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