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يتميز اجملتمع اإلماراتي بالقيم اإلنسانية النبيلة واألخالق العربية واالسالمية 
العمرانية  نهضته  تغيرها  أن  دون  التاريخية  بها شخصيته  اصطبغت  التي 
ومن معالم  العالم،  في  اجملتمعات  وتواصله مع شتى  واحتكاكه  الشامخة، 
السمو  بصاحب  متمثلة  احلكيمة  القيادة  اهتمام  هو  الراقية  القيم  هذه 
الشيخ خليفة حفظه اهلل برعاية مسيرة العمل االجتماعي وتعزيز مبادئه، 

والدعم املوصول لثقافة املسؤولية اجملتمعية.

اهلل،  رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تكرمي  ولعل 
الفائزين بجائزة االمارات اإلجتماعية، لهو خير دليل على االهتمام املتزايد بهذا 
والشخصيات  واألهلية  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  وتقدير  القومي،  النهج 
الداعمة للعمل اخليري، جراء حتملهم ملسؤولياتهم االجتماعية نحو القضايا 

الهامة في الدولة.

وليس باألمر اجلديد على قضية اإلعاقة بأن تكون محور اهتمام هذه الشخصيات 
الفّذة واملؤسسات اخلّيرة التي مت تكرميها، والتي كّرست حياتها ووقتها وجهدها 
لدعم هذه القضية اإلنسانية التي متس فئات هامة في مجتمعنا، فلقد متيزت 
هذه النخبة من املكرَّمني وفي مقدمتهم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
“أم االمارات”، باحلس االجتماعي نحو قضايا اجملتمع ومن بينها قضية اإلعاقة، 
السعي  أو  املعاقني،  وتأهيل فئة  الدؤوب نحو تعليم  السعي  سواًء من حيث 
لتوظيفهم وإدماجهم في شتى مجاالت احلياة، أو توفير تسهيالت لهم من 

شأنها متكينهم ملمارسة حقهم في احلياة الكرمية أسوة بغيرهم.

بها  يتميز  التي  الروابط  عمق  لتؤكد  االجتماعية  االمارات  جائزة  جاءت  لقد 
مجتمعنا، مستوحية من تطلعات الدولة نحو التالحم االجتماعي كخارطة 
لعملها، وتكرمياً لرواد العمل اجملتمعي ملا بذلوه من جهود معطاءة نحو الفرد 
واجملتمع بكل صدق وإخالص. وزرع ثقافة املسؤولية اجملتمعية بني فئات اجملتمع.

كل  به  تهتدي  أن  بد  ال  منوذج  لهو  اجملتمعي،  للعمل  الداعم  التوجه  هذا   
اجملتمعية  املسؤولية  وحتمل  العطاء  من  مزيد  نحو  اجملتمع  وأفراد  مؤسسات 
جتاه قضية اإلعاقة، كونها متس كل لبنات البناء اجملتمعي، وبالتالي فمساندة 
وتكريس  وحضاري،  وأخالقي  إنساني  واجب  هو  وتأهيلهم  ودعمهم  أفرادها 

لثقافة التكافل التي تستند إليها قيم مجتمعنا األصيل.

عبد اهلل راشد السويدي   

االفتتاحية

املسؤولية االجتماعية.. ثقافة متأصلة يف جمتمعنا
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اخباري

ٔاخباري

أكد صاحب السمو الشيخ محمد 
ــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة  بن راش

ــم دبي، أن  ــوزراء حاك ــس مجلس ال رئي

ــاء  ــع العط ــارات مجتم ــع اإلم »مجتم

ــل  التكاف ــع  ــيظل مجتم ــر، وس واخلي

والتضامن في ظل قيادة صاحب األيادي 

البيضاء، صاحب السمو الشيخ خليفة 

ــد آل نهيان رئيس الدولة«، منوهاً  بن زاي

ــن بجائزة  ــموه خالل تكرميه، الفائزي س

ــارات االجتماعية في دورتها األولى،  اإلم

ــه وزارة  ــذي نظمت ــال ال ــالل االحتف خ

ــر اإلمارات  ــؤون االجتماعية، بقص الش

ــانية الراقية  في أبوظبي، بالقيم اإلنس

ــي  ــالمية الت ــة واإلس ــالق العربي واألخ

تسود أوساط مجتمعنا، والتي تتوارثها 

ــل، ألن بذرة اخلير  ــال جيالً بعد جي األجي

ــا األجداد واآلباء لن  والعطاء التي زرعه

ــاء من أبناء  متوت مادام هناك رجال ونس

وبنات اإلمارات يعيشون.

حممد بن راشد: اإلمارات جمتمع 
التكافل والتضامن

جمموعيية ميين املتميزييين يف خدمييات املعاقييني 
يفوزون جبائزة »اإلمارات االجتماعية«
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ــيخ محمد  ــمو الش وهّنأ صاحب الس

ــد آل مكتوم، الفائزين من أفراد  بن راش

ــموه منصة  ــى س ــات، واعتل ومؤسس

ــن باجلائزة الذين  ــّرم الفائزي التكرمي، وك

ــة  ــيخة فاطم ــمو الش ــم س تقدمته

ــزة من  ــازت باجلائ ــارك التي ف ــت مب بن

ــراد تقديراً  ــى عن فئة األف الدرجة األول

ــانية  ــى مكرماتها اإلنس ــموها عل لس

صى،  ــي ال حتحُ ــة واالجتماعية الت واخليري

ــيخ  ــد في ترس ــا الرائ ــاً بدوره واعتراف

مفهوم التكافل االجتماعي واإلنساني 

ــلم  ــاط مجتمع اإلمارات، وتس في أوس

ــموها سمو الشيخ  اجلائزة نيابة عن س

ــار األمن  هزاع بن زايد آل نهيان مستش

الوطني.

ــات احلكومية،  ــة املؤسس ــن فئ ــا ع أم

ــزة وزارة  ــازت باجلائ ــة األولى، فف الدرج

ــز الدعم  ــها مراك ــة لتأسيس الداخلي

ــاعدة  االجتماعي التي تهدف إلى مس

األسر في حل املشكالت التي تواجهها، 

ــك مراكز لتأهيل  ــأت الوزارة كذل وأنش

ــة،  اخلاص ــات  االحتياج ذوي  ــب  وتدري

وحققت نتائج إيجابية في هذا الشأن. 

ــمو الشيخ  ــلم اجلائزة الفريق س وتس

ــب رئيس  ــد آل نهيان نائ ــيف بن زاي س

مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ــي هذه الفئة من  ــز الثاني ف وكان الفائ

الدرجة الثانية، هيئة تنظيم االتصاالت، 

ــني األفراد من  ــي أطلقت مبادرة متك الت

ــمعية الستخدام كل  فئة اإلعاقة الس

وسائل االتصاالت واالستفادة من الثورة 

ــاع االتصاالت،  ــي قط ــة ف التكنولوجي

ــس إدارة  ــس مجل ــزة رئي ــلم اجلائ وتس

الهيئة سعادة محمد أحمد القمزي.
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ــهامات كبيرة  وكان للقطاع اخلاص إس

ــاركة االجتماعية، حيث فازت  في املش

شركة مطارات دبي باجلائزة من الدرجة 

ــزاً من أجل  ــى لبذلها جهداً متمي األول

ــة لتوفير بيئة  ــر املطلوب ــذ املعايي تنفي

آمنة وميسرة لذوي االحتياجات اخلاصة 

ــلم اجلائزة سمو  في كل مبانيها، وتس

ــعيد آل مكتوم  ــن س ــيخ أحمد ب الش

ــران، الرئيس  ــي للطي ــة دب ــس هيئ رئي

األعلى جملموعة طيران اإلمارات.

ــة لهذه  ــن الدرجة الثاني ــا اجلائزة م أم

ــوارد للتمويل«  ــا »م ــازت به ــة فف الفئ

ــر اإليجابي  ــا ذات التأثي ــى مبادراته عل

ــة واالقتصادية  في النواحي االجتماعي

ــة التوطني،  ــا سياس ــة ودعمه والبيئي

ــس اإلدارة  ــزة رئيس مجل ــلم اجلائ وتس

عمران سلطان العويس.

ــي، فازت  ــاع األهل ــد القط وعلى صعي

باجلائزة من الدرجة األولى مؤسسة زايد 

ــال اخليرية  ــلطان آل نهيان لألعم بن س

ــهاماتها العديدة في  ــانية إلس واإلنس

ــروعات اخلاصة  ــن املش ــدد م ــاء ع إنش

ــات اخلاصة ودور  ــل ذوي االحتياج بتأهي

ــداف  األه ذات  ــة  االجتماعي ــة  الرعاي

ــلم اجلائزة سمو الشيخ  التنموية، وتس

ــان نائب رئيس  ــد آل نهي ــور بن زاي منص

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي 

ــيخ أحمد  أهداها إلى روح الفقيد الش

ــابق جمللس  بن زايد آل نهيان الرئيس الس

أمناء املؤسسة، رحمه اهلل.

ــيخ محمد  ــمو الش وكّرم صاحب الس

بن راشد جهات رائدة في تنمية اجملتمع 

ــة،  االجتماعي ــؤولية  باملس ــزام  وااللت

ــموه كالً من هيئة الهالل  حيث كّرم س

األحمر اإلماراتي، واجمللس األعلى لألسرة 

ــة اإلمارات للنفع  ــارقة، ومؤسس بالش

االجتماعي.
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ــيخ  ــمو الش حتت رعاية حرم صاحب الس

ــوم نائب رئيس  ــد آل مكت ــد بن راش محم

ــوزراء حاكم دبي  ــس مجلس ال الدولة رئي

ــني، اعتمد  ــا بنت احلس ــمو األميرة هي س

ــر التربية  ــي وزي ــد القطام ــي حمي معال

والتعليم القواعد العامة لبرامج التربية 

ــرمي محمد  ــي م ــور معال ــة وبحض اخلاص

ــؤون االجتماعية  خلفان الرومي وزيرة الش

ــؤولني في القطاعات  ــدد من كبار املس وع

احلكومية واخلاصة املعنية بالدولة.

ــالق القواعد العامة  ــك خالل حفل إط وذل

ــدارس  للم ــة  اخلاص ــة  التربي ــج  لبرام

ــعار  ــذي حمل ش ــة، ال ــة واخلاص احلكومي

ــد هي عبارة  ــة للجميع(، والقواع )املدرس

عن منظومة العمل واإلطار العام للعمل 

ــن ذوي االحتياجات اخلاصة  ــع الطلبة م م

)الطلبة من ذوي اإلعاقة والطلبة املوهوبني 

واملتفوقني(.

واعتبرت الوزارة أن هذه هي اخلطوة األولى 

لتنظيم وحتديد اخلدمات التي تقدم لفئات 

ــتمل القواعد  التربية اخلاصة ، بحيث تش

على فئات التربية اخلاصة ، واخلدمات التي 

ستقدم لهم ، إجراءات الكشف والتعرف 

ــني  ــة واملعلم ــة ، دور املدرس ــى الطلب عل

ــور ، واخلدمات  ــاء األم ــني ودور أولي واخملتص

ــم االمتحانات ،  ــدارس اخلاصة ، نظ في امل

ــكل فئة من فئات  ــارات التربوية ل و االعتب

التربية اخلاصة وغيرها من األمور املتعلقة 

بتقدمي اخلدمات الالزمة لهذه الفئات.

ــوزارة حريصة على  ــي، إن ال وقال القطام

حتقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 

ــس الدولة  ــوم نائب رئي ــد آل مكت بن راش

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن تكون 

رؤية 2021 تقدمي اخلدمات للطلبة من ذوي 

ــك يتحقق عن  ــة، وذل ــات اخلاص االحتياج

طريق عنصر املعرفة بأن يكون لدى الدولة 

ــراز األول، وهذا  ــن الط ــي م ــام تعليم نظ

املشوار بدأ بإطالق القواعد العامة لبرامج 

ــدارس احلكومية  ــي امل ــة اخلاصة ف التربي

واخلاصة، مشيرا إلى أن هذه القواعد تعد 

ــل مع الطلبة  ــة وإطار عام للعم منظوم

من ذوي االحتياجات اخلاصة.
ــوف  ــد أنه من خالل القواعد العامة س وأك

يتم تقدمي أفضل املمارسات للطلبة من ذوي 

اإلعاقة والطلبة املوهوبني واملتفوقني ، الفتا 

إلى أن هذه القواعد كتبت باللغتني العربية 

واإلجنليزية حتى تضمن الوزارة تطبيقها في 

كل من املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة، 

كما أنها بداية تطبيق القانون االحتادي رقم 

ــنة 2006 في شأن حق الطالب من  )29( لس

ذوي االحتياجات اخلاصة في التعليم بحيث 

ــي ذاتها  ــات اخلاصة ف ــكل االحتياج ال تش

ــاب أو االلتحاق أو  ــب االنتس ــاً دون طل مانع

الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية 

اعتماد قواعد الرتبية اخلاصة 

يف مدارس التعليم العام

عالمي8ٔاخباري



اعتماد قواعد الرتبية اخلاصة 

يف مدارس التعليم العام

من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

ــن قبل  ــعى م ــوزارة وفرت وتس ــد ان ال وأك

ــر املعينات  ــى توفي ــني إل ــني واملعلم اخملتص

والتقنيات املساعدة وتهيئة املبنى املدرسي 

ــبة وأن  ــالت املناس ــائل املواص ــر وس وتوفي

ــع أقرانه  ــة م ــم الطالب في الدراس ينتظ

وإخوانه، منوها إلى أن القواعد جاءت لتكون 

ــات التربية اخلاصة  ــية خلدم املظلة الرئيس

في الدولة.

وأوضح القطامي، أنه مت إعداد هذه القواعد 

ــن قبل فرق متخصصة في مجال التربية  م

ــات واخلبراء في  ــن الوزارة واجلامع اخلاصة م

ــالع على جتارب  ــد أن مت االط ــذا اجلانب، بع ه

وممارسات عدة دول في مجال تعليم الطلبة 

ــت  ــا مت ــة كم ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج م

ــذ بخيراتهم  ــدان فيها واألخ ــاركة املي مش

وجتاربهم في تطبيقها. كما مت تطبيق هذه 

القواعد بشكل جتريبي في 10 مدارس دمج 

وتقييم هذه املرحلة.

ــة موجهي  ــب كاف ــه مت تدري ــى أن ــار إل وأش

ــا ، وإطالع  ــى تطبيقه ــة اخلاصة عل التربي

ــيق  املعنيني عليها كاملوجهني األوائل وتنس

ــيني  التربية اخلاصة واالختصاصيني النفس

ــة  اجله ــة  املدرس ــون  تك ــث  وغيرهم.بحي

ــة من ذوي اإلعاقة والطلبة  الداعمة للطلب

ــيتم خالل الفترة  ــني واملتفوقني وس املوهوب

القادمة تدريب املعنيني عليها، وإعداد لوائح 

ــكل فعال، عن  تنفيذية لها لتطبيقها بش

ــان متخصصة في كل بند  طريق تكوين جل

من بنود القواعد.

ــي  الروم ــان  خلف ــرمي  م ــي  معال ــت  وقال

ــداف  ــة إن األه ــؤون االجتماعي ــرة الش وزي

ــي مع  ــة تلتق ــوزارة التربي ــتراتيجية ل اإلس

ــؤون فيما يخص  ــداف وخطط وزارة الش أه

االندماج التعليمي لذوي اإلعاقة.

ويتزامن انطيياق القواعد مع اسييتعدادات 
وزارة الشييؤون االجتماعييية لصياغيية معايري 
جييودة اخلدمييات االجتماعييية، واليت من 

بينهييا معايييري جييودة خدمات األشييخاص 
أفضييل  إىل  باالسييتناد  اإلعاقيية،  ذوي 
املمارسييات العاملية يف الرتبية والتأهيل 
والتدريب وكذلك النظم اإلدارية واملالية، 
ممييا يوفر املرجعية املهنييية للعاملني يف 

حقل اإلعاقة.
ــة من قبل  ــذه اجلهود الرامي ــت ان ه وأضاف

الوزارتني لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة 

ــق  ــن عم ــر ع ــة، تعّب ــي الدول ــني ف للمعاق

ــا وبأهمية  ــى عاتقن ــؤولية امللقاة عل املس

ــيق والتعاون بني جميع اجلهات التي  التنس

ــترك في تقدمي هذه اخلدمات، مبا يضمن  تش

ــدق  اله ــق  لتحقي ــموليتها  وش ــا  تنوعه

املشترك من عملية الدمج.

وأوضحت الرومي، أن وزارة الشؤون االجتماعية 

ــراكة اإلستراتيجية مع وزارة  تنظر إلى الش

ــم على أنها إحدى مكونات  التربية والتعلي

اجلودة التي تنشد وتعزز تكاملية األدوار كما 

ــني كل مقومات التمكنِي  أنها توفر للمعاق

ــدارس مهيأة ومؤهلة  ــتقاللية، في م واالس

ــا أن أي  ــجعة كم ــي بيئة تعليمية مش وف

تطوير وحتديث ألساليب التعاون فيما بيننا، 

ستنعكس آثاره االيجابية على املستفيدين 

من ذوي اإلعاقة.

باإلضافة إلى إستراتيجية احلكومة االحتادية، 

التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

ــد على  ــم دبي ، تؤك ــوزراء حاك ــس ال مجل

االلتزام بدورنا في تهيئة األشخاص املعاقني 

ــرة، لتمكينهم من  من مراحل عمرية مبك

ــية التي تؤهلهم  املهارات واملعارف األساس

ــي. منوهة إلى أن  ــة الدمج التعليم لعملي

وزارة الشؤون أطلقت حملة »كن صديقي« 

ــية  ــات املدرس ــة البيئ ــى تهيئ ــة إل الرامي

ــرية من أجل إدماج  بعناصرها املادية والبش

ــني، وأصدرت مجلة متخصصة حتمل  املعاق

ــى طلبة املدارس  ــوان احلملة، موجهة إل عن

ــا، لتعريفهم  ــل التعليمية الدني في املراح

بعملية الدمج وأركانها.

ٔاخباري

القطامي:   أن هذه القواعد 
تعييد منظوميية وإطييار عام 
للعمل مييع الطلبة من ذوي 

االحتياجات اخلاصة

9عالمي



Training for the bus drivers and 
bus helpers about wheelchair 
handling and transferring skills

When the safety seats were attached to 
the school bus seats it was necessary for 
transportation staff who work with children 
with special needs who are carry out their 
daily responsibilities while journey, to 
provide basic principles of lifting and 
transferring disabled students-wheelchair 
users. The main goal of training was to 
create awareness of the current safety 
issues related to transferring and handling. 
Such training could play an important role 
in rehabilitation process. 
 Seven bus drivers and nine bus helpers 
attended the training which had two parts; 
theoretical and practical. 
Awareness of safety issues related to 
transport of disabled students was raised 
up in theoretical session.

Transportation strategy that include 
frequent observation of students, avoiding 
sudden stops, sharp turns, bumps on the 
route etc… was also discussed.
Practical training was carried on in two 
groups. The first group involved children 
under the eight years old and second 
one children up to the fifteen years old. 
Students from the first group were shifted 
to the second one and vice verse. Certain 
ways of transferring children from the 
wheelchair to the safety seat, managing 
wheelchair against the obstacles etc… have 
been suggested in order to make positive 
therapeutic influence. 
Training was safe, practical and effective 
method of learning of wheelchair 
handling and transferring skills. Handling 
the student and fixing to the specially-
designed seat is extremely simple. This 

Special Adapted Bus for 
Wheelchair User

The lift/ramp are designed with safety edges and slip resistance surface.     

مبادراتي

مبادراتي
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Aim of project

To provide safety transport for severely 
affected children in Dubai Rehabilitation 
Center for children with Disability 

- All students should have access to 
proper resources for safe transport. 
The center is responsible for ensuring 
safe door to door transport for our 
students.

In adapted bus there is space for 5-6 
wheelchairs depend on their size. In other 
part of the bus are 8 regular seats. This bus 
is directed to Al Qouz area which includes 
minimal number of students, total 8 with 
only 2 wheelchair bound students.  The 
other 11 wheelchair user students are 
located in different areas remote to each 
other (Rashidiya, Al Mizhar, Al Nahda…) 
and it would take long time to rich the 
place by the same bus (probably several 

hours..) Considering that students use the 
transport two times daily - in the morning 
and in the afternoon it will be very difficult 
for students, parents and bus drivers to 
accept such arrangements.

Problem definition

Insufficient number of buses specially 
adapted with access for wheelchair.

The problem has been persisted since 
long time and students with most severe 
disability were deprived of rehabilitation 
and learning facilities. They stayed at home 
without appropriate management and with 
high risk of medical complication and total 
society isolation.

Proposed solution: 

The problem was analyzed and the 
following concerns were highlighted: 

- Shortage of adequately adapted buses 
for wheelchair bound students Students 
in this category were not able to attend 
rehabilitation and learning facilities

Possibility of development of serious 
medical complications and total social 
isolation was very high.

The idea to buy more wheelchair adapted 
buses was rejected because of budget 
constrains. Our estimation was that two 
more buses is needed each one with price 
of 290 000 dirhams. Total amount would 
be approximately 580 000 dirhams. It 
would include additional costs related 
to recruitment of new drivers, bus 
helpers, vehicle maintenance and petrol 
consumption. Considering that number of 
students selected for wheelchair adapted 
buses is small (only 9) we concluded that 
this option is not justified.

We got an idea to modify original safety 
seat and to fix the same one to the bus 
seat.

The Adapted
Buses Project

In Dubai Rehabilitation Center

مبادراتي 11عالمي



“We are Safe !!! ”

handle during the transport.
Cost effectiveness

So far nine seats are used with total cost 
of 4500 dirhams. The price of original 
seat imported from USA is 2800 dirhams. 
However, the price of our seat was 500 
dirhams because it was fabricated by a 
local tailor.  
Comparing to alternative solution of 
buying new buses and additional costs 
related to their maintenance, fuel and new 
staff recruitment our estimated cut back 
could rich more than 600 000 dirhams.

Application of project to 
other institutions 

 It will be very easy to duplicate the 
project and to apply the same model of 
seats to any bus for transport of severely 
disabled students. We are ready to provide 
guidelines and all necessary instructions 
regarding to manufacturing and making 
use of the safety seats for all team members 
involved in rehabilitation of special needs 
children.

Future plan in 2009/2010

The plan is to shift the staff to the new 
center which will possess the larger 
capacity and will increase the number of 
students. That’s why we expect much more 
users of safety seats. For the future design 
necessary improvement should be made. 
This will result   in maximum protection 
during the bus transportation. The present 
seat will be upgraded by adding the 
following accessories:

1. Head-rest lateral support 

2. Trunk support.

3. Padding of shoulder straps

Additional accessories will increase child’s 
potential for independent sitting and 
exploring of his environment with safety.

Fasten across-the-chest belt عالمي12مبادراتي



approval from the Director of our Center the official 
use started on January 2008. So far, there was no one 
accident or complain regarding to use of the seat and 
there were several appreciation letters from nannies 
and parents (see attachment). Project is considered as 
a successful and beneficial for students because they 
feel safe and comfortable and for caregivers it is easy to 

seat allow us to get the child in and out 
easily, provide good basic positioning 
without complicated adjustments at the 
same  time the seat  is designed to provide 
free movements with the arms, trunk and 
head. The depth of the seat helping child’s 
legs to remain comfortable. First of all, the 
safety seat must be adequately secured to 
the ordinary seat, can be easily adjusted 
using simple handle. Secondly, the student 
must be secured to the seat with two belts: 
a pelvic-belt and an across-the-chest belt. 
These will prevent his pitching forward 
and striking his head, or his sliding out of 
the seat in case of sudden stops, a rollover, 
etc. 

Usefulness of the project

Safety seat specially designed for transport 
of severely disabled students was tested as 
a pilot project for 1 month and after initial 

Secured safety seat to the ordinary seat

Seat specially designed for severely involved students

Safety seat is selected according to the child’s developmental level. Adaptive 
seating for the child with cerebral palsy.Aims to correct and control postural 
asymmetry, improve voluntary upper limb function and provide stimuli an 
upright position to develop child’s social, visual and hearing abilities. This 
seat is often the only type of seating that sever involved child because of his/
her strong hypertonus and asymmetrical posture finds comfortable. The 
contour shape of this seating module is designed to fit the fleshy contours 
of the buttocks and helps maintain the proper pelvic position while 
transportation. It has been specially designed to fit in the bus and provide 
postural support and stable sitting base. This seat is made of soft washable 
material of firm-density foam that retains its shape and includes an integral 
abductor and positioning belt. It is supported in strong light weight steel, 
with a stable base and can be moved easily.  

مبادراتي 13عالمي



احتياجاتي

احتياجاتي

استخدام القصص االجتماعية مع 

أطفال التوحد

ــو القصص  ــب بعيداً نح قبييل  أن نذه
ــي تعليم  ــتخداماتها ف ــة واس االجتماعي

ــريعة على  أطفال التوحد، لنأخذ نظرة س

إحدى هذه القصص البسيطة:

الطابور
باالصطفاف  نقوم  المدرسة،  في 

ٔاحيانًا

إننا نقف في الطابور عند الذهاب 
للرياضة، للمكتبة، والفسحة

ؤاصدقائي  ٔانا  بالبهجة  نشعر 
ألننا  الطابور،  في  نقف  عندما 
ذاهبون إلى مكان نمرح فيه، مثل 

الفسحة.
ال  ولكن  جيد،  ٔامر  بالمرح  الشعور 
في  البقاء  على  المحافظة  من  بد 

الطابور

ٔا. روحي عبدات
اختصاصي نفسي تربوي
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استخدام القصص االجتماعية مع 

أطفال التوحد

يسبب  قد  والركض  االندفاع  إن 
الوقوع واألذى لي ٔاو ألصدقائي

سوف ٔاحاول المشي في الطابور

القصص  أن  سبق  مما  الواضح  من 
وهي  نسبياً،  قصيرة  تكون  االجتماعية 
املواقف  مختلف  في  النظام  تقوي 
االجتماعية، خاصة أنها تفّصل ما الذي 
هو  وما  املوقف  من  الشخص  يتوقعه 

متوقع منه جتاه املوقف.

القصص االجتماعية ونظرية العقل

انتشرت بني الباحثني في مجال القصور 
الفكرة  األخيرة،  اآلونة  في  االجتماعي 
قد  التوحد  ذوي  األشخاص  بأن  القائلة 
العجز  هذا  العقل.  نظرية  إلى  يفتقرون 
فهم  عدم  عن  عبارة  األساس  في  هو 
مشاعرهم،  اخلاصة،  وأفكارهم  اآلخرين 
يؤدي  مما  نظرهم   ووجهات  خططهم 
وعدم  توقعاتهم  فهم  في  صعوبة  إلى 
أو  يقولونه  سوف  مبا  التنبؤ  على  القدرة 
إن  االجتماعية.  املواقف  في  يفعلونه  
ظاهرة نظرية العقل تبدو وكأنها متفردة 
في ذوي التوحد، ومستقلة إلى حد كبير 
الفرد  النظر عن موقع  الذكاء بغض  عن 
ضمن اضطرابات طيف التوحد، لذا يبدو 
من  يعانون  من  لدى  انتشاراً  أقل  أنها 

متالزمة أسبرجر.

التفاعل  عملية  تبادل  صعوبة  إن 
السمات  من  واحدة  هي  اإلجتماعي 
قد  الصعوبة  وهذه  للتوحد،  األساسية 
تكون نتيجة نشاط غير عادي في مناطق 
مسؤولة  هي  والتي  الدماغ  من  محددة 

عن املهارات االجتماعية.

االجتماعية  القصص  تطوير  مت  لذلك 
التفاعل  حتسني  في  املساعدة  أجل  من 
طريق  عن  التوحد  ألطفال  االجتماعي 
إعطاء وصف بسيط وواضح للتلميحات 
املناسبة،  االجتماعية  والسلوكيات 
حترز  ملاذا  الواضح  غير  من  أنه  حني  في 
مع  جيدة  نتائج  االجتماعية  القصص 
التلميحات  أن  حني  في  التوحد،  أطفال 
االجتماعية التي يتلقاها يومياً من البيئة 

احمليطة ال حتقق ذات االستفادة.

يعتقد بعض الباحثني بأن أطفال التوحد 
يعتقده  ما  فهم  في  مشكلة  لديهم 

يعرفونه،  ال  أو  يعرفونه،  أو  اآلخرون، 
بالنقص  أحياناً  الصعوبة  هذه  وتسمى 

في نظرية العقل لدى التوحد.

خاللها  من  والتي  طرق  عدة  وهناك 
االجتماعية  القصص  تساعد  أن  ميكن 
الطفل،  عند  العقل  نظرية  حتسني  في 
أحدها يتم عبر إعطاء أمثلة لتلميحات 
فقد  محددة،  وسلوكيات  اجتماعية 
حل  عملية  االجتماعية  القصص  تطور 
وقد  عام.  بشكل  االجتماعية  املشكالت 
والتلميحات  األفكار  تنظيم  في  تساعد 
التي تكون غير منظمة من  االجتماعية 
استخدام  فعبر  ذلك،  على  عالوة  قبل.  
أو  الفيديو،  السمعية،  املطبوعة،  املواد 
الصور لتحل محل التدريس الشخصي، 
تخلص  قد  االجتماعية  القصص  فإن 
أثناء  يحدث  الذي  القلق  من  الطفل 
الطريقة  وبهذه  االجتماعية.  العالقات 
فإن الطفل ذو التوحد، يركز على ما يتم 
مع  العالقة  على  التركيز  من  بدالً  قوله، 

الشخص الذي يتحدث.

محاولة  هي  اإلجتماعية  القصص  إن 
العقل” من  ملعاجلة الضعف في “نظرية 
النظر  األفراد ببعض وجهات  تزويد  خالل 
حيال أفكار وعواطف، وسلوكيات اآلخرين. 
أفضل  نحو  على  الفرد  تساعد  وهي 
اآلخرين.  وافتراضات  فعل  ردود  تنبؤ  في 
للطفل  االجتماعية  القصص  تظهر 
االجتماعية  األوضاع  معلومات في  أيضاً 
بشكل منظم وثابت، وهو نهج مناسب 
عند  بالتوحد،  املصابني  لألطفال  خاصة 
املرنة  والسلوكيات  املهارات  التعامل مع 
كتلك التي ينخرطون بها في التفاعالت 

االجتماعية. 

القصص  تقدم  االجتاه،  لهذا  وامتداداً 
مع  مباشراً  تواصالً  للفرد  االجتماعية 
خالل  من  وذلك  االجتماعية،  املعلومات 
احلديث،  مقابل  في  والنصوص  الصور 
بني  بسيطة  مساحة  للطفل  وتوفر 
الناجمة  الضغوط  واحتماليات  التعليم 
إنها  بل  ذاتها،  االجتماعية  املواقف  عن 
تعطي الطفل الفرصة ملمارسة املهارات 
في كثير من األحيان وفقاً لشروطه هو ال 

لشروط اآلخرين.
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مكونات القصة االجتماعية:
لتعليم  االجتماعية  القصص  تستخدم 
وهي  التوحد،  ألطفال  االجتماعية  املهارات 
احلياتية  للمواقف  بسيط  شرح  عن  عبارة 
كتابتها  تتم  الطفل،  بها  مير  التي  اليومية 
في  استخدامها  وميكن  الطفل،  منظور  من 
سبيل  على  االجتماعية،  املواقف  مختلف 

املثال:

الطفل لعملية  أن تساعد في حتضير  ميكن 
تعليمه  أو  بها،  القيام  املنوي  الروتني  تغيير 
للمواقف  املناسبة  االجتماعية  التفاعالت 
أن  هي  منها  والفكرة  يواجهها،  التي 
االجتماعي  املوقف  على  يتدرب  الطفل 
شخص  مع  مسبقاً  القصة  تتضمنه  الذي 
راشد، ومن ثم ميكن للطفل استخدام هذه 
القصة واالستفادة منها حني يحدث املوقف 

االجتماعي بشكل فعلي.

وتستخدم كل قصة اجتماعية أمناطاً مختلفة 
متعددة من اجلمل على النحو التالي:

ملاذا؟  أين،  ما،  َمن،  الوصفية:  اجلمل   - 1
والتي تتضمن تفاصيل املوقف، وبناء عليها 
املوقف  يحدث  متى  يدرك  أن  للطفل  ميكن 

بالضبط.

الطفل  تخبر  والتي  التوجيهية:  اجلمل   - 2
االستجابات االجتماعية املناسبة للموقف.

من  واحدة  وتصف  التصويرية:  اجلمل   - 3
املشاعر أو ردود فعل الطفل احملتملة.

إلى  تستند  وغالباً  التوكيدية:  اجلمل   - 4
قانون أو نظام أو رأي عام مشترك.

كيف  تصف  والتي  التعاونية:  اجلمل   - 5
في  البعض  بعضهم  مع  الناس  يتعاون 

موقف معني.

من  إنشاءها  يتم  والتي  التحكم:  جمل   - 6
تذكر  أجل مساعدته على  الطفل، من  قبل 

االستراتيجيات التي يعمل وفقها.

القصص  تستخدم  أن  املقترح  ومن 
االجتماعية كل نوع من هذه اجلمل وبنسب 
ومقدار معني، على سبيل املثال: يقترح بعض 
التوجيهية  اجلمل  تستخدم  ال  أن  الباحثني 
القصص  أن  الوصفية، في حني  اجلمل  بقدر 
اتباع  بدون  فاعلية  ذات  تبقى  االجتماعية 
هذه القواعد، وعادة ما يتم كتابتها من قبل 
ويتم  واآلباء،  النطق،  أخصائيي  املعلمني، 
تفريدها تبعاً حلالة الطفل الذي لديه توحد.

شروطها:

معني  لطفل  االجتماعية  القصص  تكتب 
نظر  وجهة  ومن  املضارع،  الفعل  باستخدام 
املعلم،  األمر،  ولي  يكتب  أن  ويجب  الطفل، 
االجتماعية  القصة  املرشد،  أو  املعالج، 
ومستوى  الطفل  مفردات  تقابل  بحيث 
في  وتوضع  القصة  وتكتب  استيعابه. 
بد  ال  جاهزة،  تكون  أن  ومبجرد  كتيب،  شكل 
الطفل  مع  القصة  بقراءة  املرشد  يقوم  أن 
مرتني على األقل، حتى لو كان الطفل قادراً 
املرشد  يقوم  ثم  ومن  لوحده،  قراءتها  على 
باختبار فيما إذا كان الطفل فاهماً للعناصر 
شطب  قائمة  باستخدام  إما  فيها،  الهامة 
أو بلعب الدور مثل:)هيا منثل بأننا في متجر 
يراجع  بعدها  سيحدث؟(  الذي  ما  األحذية، 
الذين  ولألطفال  يوم.  كل  القصة  الطفل 
استخدام  فيمكن  القراءة،  يستطيعون  ال 
أشرطة  أو  الصوتية،  التسجيل  أشرطة 
الفيديو، أو الكتب املصورة التي متثل القصة، 
مراجعة  أجل  من  لهم  عملها  ميكن  والتي 
القصة يومياً. وأخيراً فإنه ال بد من مالحظة 
فعالية كل قصة وأثرها على سلوك الطفل، 
تدريجياً  القصة  إخفاء  أو  إبعاد  يتم  حيث 

عندما يتم تعلم السلوك املطلوب.

ممتعة  اإلجتماعية  القصص  تكون  أن  ميكن 
السلوك  نحو  وترشده  للطفل  بالنسبة 

الصحيح، فقد أفاد أحد أطفال التوحد بعد 
تتحدث  التي  القصص  األولى إلحدى  قراءته 
“لقد  املدرسة:  في  الغذاء  تناول  سلوك  عن 
أن  بعد  والحقاً،  فعله”.  علّي  ما  اآلن  عرفت 
استخدم الطفل القصة ملدة ستة أسابيع، 
الحظ الطفل قائالً: “أنا ال أقراً القصة اآلن، بل 

مجرد أقوم بتذكرها فقط”.

االجتماعية  القصص  ٔاثبتت  هل 
فعاليتها؟

القصص  بأن  احلديثة  الدراسات  أفادت 
من  التخفيف  في  تساعد  قد  االجتماعية 
التوحد،  أطفال  عند  السلوكية  املشكالت 
وتزيد من الوعي االجتماعي، أو تقوم بتعليم 
فإن  احلاالت،  بعض  وفي  جديدة.  مهارات 
ويتم  مترسخة  تبقى  اجلديدة  السلوكيات 
حتى  جديدة،  أخرى  مواقف  إلى  تعميمها 
القصص  أن  علماً  القصة.  اختفاء  بعد 
الذين  لألطفال  فائدة  أكثر  هي  االجتماعية 

لديهم مهارات لغوية أساسية.

حول  أجريت  التي  الدراسات  اعتمدت 
القصص االجتماعية حتى اآلن، على عينات 
أطفال   1-5 من   ( األطفال  من  جداً  صغيرة 
في كل دراسة(. فقد وجدت إحدى الدراسات 
بشكل  فعالة  هي  االجتماعية  القصص  أن 
 Reynhout, G.,( عام، ولكن ليس لكل حالة 
أخرى  دراسة  وفي   ،)and M. Carter. 2006
املتوفرة  القليلة  الدراسات  أن  تبني  حديثة 
بشكل  إيجابية  نتائج  أظهرت  املوضوع  عن 
عام، وأن هذا االجتاه في تعديل سلوك طفل 
التوحد يعتبر مبشراً في إحراز نتائج إيجابية 
 Ali, S., and N. Frederickson.( مستقبلية

.)2006

من  االجتماعية  القصص  استخدمت  لقد 
قبل املعلمني في الصفوف التعليمية، ووجد 
 Reynhout, أنها ذات فائدة  خاللها املعلمون 
دراسة  وأفادت   ،))G., and M. Carter 2009
االجتماعية  املهارات  في  حتسناً  أخرى 
في  القصص  إلظهار  الكمبيوتر  باستخدام 
 Sansoti, J.J.,( املدرسي  التعليمي  املوقف 

.)and K.A. Powell-Smith. 2008

هي  االجتماعية  القصص  أن  الرغم  وعلى 
متوفرة في الكتب املصورة اخلاصة باألطفال 
ذوي اإلعاقة السمعية، فإنه ال يوجد دراسات 
نفس  لديها  كانت  إذا  فيما  تثبت  اآلن  حتى 

16احتياجاتي

وفيما يلي مثال على قصة اجتماعية تستخدم جميع األنواع الستة من اجلمل:

 عندما نذهب إلى متجر لألحذية،

 سيكون هناك عدد كبير من األحذية لالختيار من بينها )جملة توجيهية(

 قد ال أعرف ما هو احلذاء الذي أحبه )جملة تصويرية(

 وهذا عادة يحدث مع اجلميع )جملة اإلثبات، التوكيد(

 ميكنني التمسك مبواصفات معينة عند االختيار )جملة حتكم(

 وعندما أقرر اختيار احلذاء الذي أريده، سوف أخبر أمي )جملة وصفية(

 أمي سوف تشتري احلذاء لي )تعاونية(.
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الكفاءة في حال مت التواصل مع الطفل بلغة 
من  املزيد  إلى  بحاجة  فإننا  لذلك  اإلشارة. 
الدراسات لفهم ماهية العوامل التي جتعل 
بعض  لدى  فعالة  االجتماعية  القصص 

احلاالت دون حاالت أخرى.

هل من نتائج سلبية؟

آثار  وجود  على  يدل  ما  هناك  يوجد  ال 
أن  حني،  في  االجتماعية،  للقصص  سلبية 
أن  مفاده  األطباء  بني  شائع  اعتقاد  هناك 
التوحد  طفل  تعلم  االجتماعية  القصص 
للموقف  فقط  واحدة  استجابة  على 
بعض  اقترح  فقد  لذلك  وكنتيجة  املعني. 
 RDI, العالقة  ذو  النمائي  التدخل  األطباء 
 Relationship Development Intervention
كيفية  الطفل  تعليم  في  يبحث  والذي 
أي  في  مناسبة  استجابات  على  احلصول 

موقف.

التطبيق، المالحظة واإلخفاء

قبل تقدمي القصة للطفل، ال بد من إشراك 
مختلف األخصائيني واحمليطني بالطفل فيها 
وجهات  في  التنوع  أن  حيث  اإلمكان،  قدر 
النقاط  ويغطي  القصة  يغني  النظر سوف 
األولية  الكتابة  عند  إغفالها  يتم  قد  التي 

للقصة.

األشخاص  على  القصة  عرض  من  بد  وال 
من  جزء  هم  والذين  بالطفل  العالقة  ذوي 
تقدمي  بعد  أو  قبل  وذلك  التأهيلي،  البرنامج 
يكون  وقد  قصير،  بوقت  للطفل  القصة 
الطلبة  على  أيضاًَ  القصة  املفيد عرض  من 
وإعطاء  األسرة،  أعضاء  أو  الطاقم،  اآلخرين، 

اجملال لهؤالء األشخاص إلعادة قراءة القصة 
شأنه  من  وذلك  الطفل،   مع  مناقشتها  أو 
أن يساعد في فهم الطفل بأن الكل لديهم 
نفس االفتراضات والتوقعات، علماً أن هؤالء 
احمليطني بالطفل من مختصني وأولياء أمور 
يظهر  عندما  للقصة  يرجعوا  أن  ينبغي  ال 
أن  بل  به،  ترتبط  التي  املناسب  املوقف 
السلوك  ظهور  قبل  هو  القصة  استخدام 

غير املرغوب فيه.

وكمثال على ذلك:

قصة  على  الطفل  مع  العمل  يتم  كان  إذا 
لتعليمه رفع اليد قبل احلديث في املدرسة، 
قبل  للقصة  يعود  أن  الصف  ملعلم  بد  فال 
أن  أجل  من  ولكن  قصير،  بوقت  الظرف 
مواقف  في  القصة  هذه  الطفل  يستخدم 
من  بد  فال  املدرسة،  في  مماثلة  اجتماعية 
تقدميها ألخصائي النطق، معلم املوسيقى، 
كل  يقوم  بحيث  وهكذا...  املكتبة،  أمني 
مختص من هؤالء بإعادة الطفل إلى القصة 

وعناصرها األساسية عند احلاجة.

ثابت  برنامج  هناك  يكون  أن  املفضل  ومن 
تكون  فقد  الطفل،  مع  القصة  ملراجعة 
قبل  وعادة  يوم،  كل  البداية  في  املراجعة 
)قراءة  مثل:  مباشر  املستهدف  املوقف 
سلوكيات  حول  تدور  التي  للقصة  الطفل 
تناول الغذاء، قبل موعد الغداء مباشرة(، في 
املوقف  قبل  الذي  الوقت  يكون  قد  أنه  حني 
انتباه  جللب  كاٍف  وغير  مزدحماً  املستهدف، 
لذلك؛  كامل،  بشكل  القصة  نحو  الطفل 
مبكراً  القصة  قراءة  املفيد  من  سيكون 
مراجعة خطوطها  ثم  ومن  اليوم  بداية  مع 

العريضة قبل الفعالية أو النشاط.

القصة  فعالية  مدة  مالحظة  من  بد  وال 
التغيرات  بعض  هناك  كان  فإذا  باستمرار، 
مرور  بعد  الطفل  سلوك  على  الطفيفة 
أسبوع أو أسبوعني على تطبيق القصة، فال 
بد من إعادة صياغتها، وال بد من إزالة العناصر 
الغامضة أو املربكة أو إعادة كتابتها، وال بد 
وراء  تكمن  التي  الدوافع  تقييم  إعادة  من 
السلوك، فهل القصة تعبر بشكل حقيقي 
عند  اخللط  يحصل  الطفل  ملاذا  أسباب  عن 
الطفل أو يسيء فهم املوقف؟ فهل املشكلة 
في املوقف هي مشكلة إدراكية بالفعل أم 
مثل  الطفل  على  يؤثر  آخر  شيء  هناك  أن 

العوامل البيئية؟

أكثر فأكثر  ومبجرد أن يصبح الطفل ناجحاً 
املعروضة عليه من خالل قصة  املواقف  في 
معينة، فإن تلك القصة ميكن أن يتم إخفاءها 
أو تغييرها لتلبي احلاجات اجلديدة للطفل، إن 
عدد جلسات املراجعة ميكن تقليلها من مرة 
كل يوم إلى مرة كل يومني، مرة في األسبوع، 
تنتفي  أن  إلى  وهكذا..،  الشهر  في  مرتني 
احلاجة لها، أو أن يتم التقليل من أو تخفيف 

العبارات التوجيهية في القصة.

حدا،  على  قصة  كل  الطفل  يتقن  وحني   
الطفل  من  مرأى  على  تبقى  أن  بد  فال 
احلاجة،  عند  املراجعة  أجل  من  بيئته  ضمن 
تبعاً  تفريدها  يتم  التي  القصص  أن  حيث 
تفضيالً  األكثر  القصص  هي  الطفل  حلالة 
خاللها  من  ينظر  كونه  وذلك  له،  بالنسبة 

إلى ما بداخله.
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and effective interactions with other 
people. Like the skills associated with 
performing a sport such as baseball or 
tennis, they are multidimensional and not 
easily summarized by a single variable or 
measurement (Hersen & Bellack, 1977; 
McFall, 1982; Spitzberg, 1987). People 
with good social skills are able to express 
themselves effectively, understand and 
empathize with others, emit communication 
behaviors that are viewed positively by 
others, and achieve basic interaction goals 
of getting along with others, establishing 
and maintaining rewarding social and 
personal relationships, and so on.

Thus, social skills are the specific behaviors 
used when interacting with others. They 
are daily interaction skills such as sharing, 
taking turns, and allowing others to talk 
without interrupting. Put simply, social 
skills are the ability to interact with 
other people and to function in groups; 
however social skills can become much 
more complicated and can be expanded to 
facets of self-control, such as appropriate 
anger management. The importance of 
social skills can be seen in that social skill 
deficiency, or a lack of social awareness, is 
a defining characteristic of emotional and 
behavioral disorders, such as Asperger’s. 
Subsequently, many children with special 
needs struggle to cope with social situations 
and therefore require explicit instruction 
in social skills.

Social skills are primarily developed 
through learning and this is a critical 
point. Social skills must be thought of as 
skills to be learned, rather than as a child’s 
apparent misbehaviour. This idea can 
seem foreign to teachers/parents who are 
focused on what they see as their child’s 
“bad behavior”. It is therefore important 

to consider social skills as comparable to 
other skills such as learning to dress or 
riding a bike. Viewing social skills in this 
way is particularly helpful and productive 
for parents as it helps take the emotional 
edge off of the social skill deficit that may 
be causing the parent such frustration. 

Because a lack of social skills, or social 
awareness, can have such detrimental 
outcomes, teaching children social skills 
from a young age is hugely important. 
However, all too often it is assumed that 
social skills will be ‘picked up’ by osmosis, 
or that they will be naturally learned by 
observing others in the environment. 
The reality is that for many children, 
particularly special needs children, 
much more direct, explicit instruction 
is needed in order to learn appropriate 
social behaviours. Children with learning 
disabilities, sensory integration difficulties, 
Asperger’s Disorder, Autism Spectrum 
Disorder, neurological disorders, and 
emotional disabilities often need additional 
training in Social Skills.  They will likely 
benefit from direct instruction in Social 
Skills Groups led by trained professionals 
and the availability of a safe environment 
in which to practice newly learned skills. 
However, while many social skills may be 
learned implicitly, all children can benefit 
from being taught social skills explicitly, 
not only children who are developmentally 
lagging behind their peers.  

How do we teach Social Skills to Children 
with Special Needs?
For many children, social skills are 
learned by observing how others in their 
environment handle social situations. These 
children then imitate desirable responses 
such as turn taking. Little thought is given 
to how the young child became so adept 

at playing board games, cards, or other 
activities that require a child to wait for 
others, with the assumption often being 
that children naturally and implicitly learn 
to behave in these socially appropriate 
ways. For special needs children, however, 
much more direct instruction is needed 
to help them develop appropriate social 
skills. Such instruction is more effective 
than using a discipline strategy such as 
time out, as the issue of concern is skill 
building and not compliance. Special 
needs students may therefore require 
repeated instruction and reinforcement of 
learning. 

So, if we consider social skills as skills to 
be learned, and comparable to any other 
skill, such as riding a bicycle, it is easy to 
see how children often need to be given 
direct, explicit instructions about how 
to behave in specific social situations. 
However, there are often significant gaps in 
this instruction. For example, while most 
children are instructed to say “please” and 
“thank you”, fewer are explicitly told how 
to be a “good sport” (Don’t comment on 
another player’s poor moves or bad luck, 
don’t taunt someone for losing, accept bad 
luck without complaining, etc.) Learning 
these skills is not easy, and most special 
needs students will need to be told the 
same information many times before they 
learn it fully.

As important as direct instructions are, 
social skills cannot be taught by instruction 
alone. Special needs children need social 
opportunities to develop their skills and 
it is important that parents and educators 
provide structured learning opportunities 
to allow children to do this. Whilst there 
are numerous social opportunities at 
school, most of the time social interaction 
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Why are Social Skills important?
The importance of developing social skills in 
young children cannot be underestimated. 
This is especially so for children with special 
needs as they can often be developmentally 
behind their peers in terms of social 
awareness and social skills. A lack of social 
skills can lead to behavioral difficulties 
in school, delinquency, inattentiveness, 
peer rejection, emotional difficulties, 
bullying, difficulty in making friends, 
aggressiveness, problems in interpersonal 
relationships, poor self-concept, academic 
failures, concentration difficulties, and 
isolation from peers. 
Accordingly, special needs children can 
often be more vulnerable to a social skills 

deficit, and people who possess poor 
social skills have been found to experience 
negative events and consequently become 
vulnerable to psychosocial problems. This 
is characterized as the social skills deficit 
stress generation hypothesis. Like negative 
life events, poor social skills have also 
been linked to the experience of various 
psychosocial problems (e.g., Jones, Hobbs, 
& Hockenbury, 1982; Segrin, 1990; Wallace 
et al., 1980). Results of a number of recent 
studies converge to suggest that social skills 
are a vulnerability and/or resiliency factor 
in the development of psychosocial distress 
(Luthar, 1991; Vinnick & Erickson, 1994; 
Walker, Garber, & Greene, 1994). Across 
a variety of dependent variables, evidence 

indicates that those with poor social skills 
are at heightened risk, or vulnerable, for 
developing distress and problems when 
stressed. On the other hand, people with 
well developed social skills appear to 
be resistant or resilient to such negative 
outcomes after experiencing stressful 
events. Thus, the importance of developing 
social skills in children with special needs 
cannot be stressed enough. 

What exactly are Social Skills?
“Social skills” is a frequently used but often 
misunderstood term. It is much more than 
simply “getting along with people”. Socials 
skills are multi-faceted and complex. They 
involve the ability to engage in appropriate 

SPECIAL TRICKS FOR 
SPECIAL NEEDS
By: Fyona Flinn
Psychologist - British Institute for Learning Development
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Teaching Social Skills to Special Needs Children in the 
Classroom
To effectively teach social skills in the class-room, a good way to 
begin is by holding a class-wide discussion on the need for “people 
skills”. By having students contribute which skills create a more 
productive and pleasant learning environment, the skills are more 
meaningful and tangible to them, again particularly important for 
special needs children who may struggle with abstract thinking 
and concepts. Select one social skill for the week and with students, 
operationalize the behaviors via charts which specifically outline 
what a behaviour sounds like and looks like, for example;
Such charts help make the behaviours observable and measurable 
and, by doing it with the students, ensure that all students are clear 
on what the behaviours entail making it much easier for students 
to practice. Teachers should then motivate as usual (posters, 
charts, point sheets, descriptive praise, etc.) and ingrain the skill 
by practicing immediately, giving a daily mini-lesson everyday, 
and recognizing students for displays & approximations.

Follow-up should involve monitoring performance, teaching 

new social skills while periodically revisiting old ones (consistent 
reinforcement is key – don’t teach one social skill for a week and 
then completely forget about it the following week while focusing 
on a different one), and working on “generalization”. 
The biggest problem in social skills training with children with 
special needs is getting behaviors to endure longer than end of 
the training session and transfer to other settings. Effective ways 
of promoting generalization are practice throughout the day, in 
different settings and under varied conditions; prompt and coach 
in naturally occurring situations; unannounced tests involving 
other staff & students; self-report forms after each event, period, 
or day; periodic meetings to access progress and success; and 
remember the Four Ps–Practice, Praise, Point Out, Prompt. 

So remember…
The great importance of social skills is evident from the large 
amount of research that shows that a lack of social skills can lead 
to a variety of problems such as poor academic performance, 
rejection from peers, depression, poor self-concept, bullying, 
and many more. It is critical to view social skills as skills to be 
learned, rather than natural misbehaviour on the part of the child. 
Considering social skills in this way then allows us to teach these 
skills in a productive and effective way, with the issue of concern 
being skill building, rather than punishment. The advantage 
to viewing social skills in this way is that all children can learn 
social skills through specific, direct instruction where they 
learn alternative behaviours, practicing these new behaviours in 
structured activities, and reinforcing these behaviours through 
praise and prompts. While all children will benefit from social 
skills training of this kind, it is especially helpful and productive 
when working with children with special needs who frequently 
struggle with social situations. One does not have to be naturally 
good at social skills to become socially adept, what is key is 
learning what is appropriate and practicing -

20احتياجاتي

3. Point Out the behavior in yourself and in others 
Most young children with special needs won’t notice you waiting to take your turn in a conversation. Thus, it is important to take 
any opportunity that you can to point out the behaviour – for instance, if you are standing in line at the grocery store, point out 
that you will wait until the lady in front of you has finished her conversation with the clerk before you start to talk to the clerk. 
You can also point out examples on children’s television shows and in their storybooks.

4. Prompt your child when the behavior would be appropriate. 
As your child is learning the new skill of not interrupting, prompt your child to use the new skills when you see opportunities for 
him to do so. For example, if Dad is talking on the phone, prompt your child to go over to him, place his hand on Dad’s forearm, 
wait for Dad to place his hand on top as a signal that he will soon be asking the child what he needs. Dad, in turn, would praise 
or reward the child for practicing the behavior. Importantly here, the new skill is being reinforced, through the prompt, the praise 
and, involving another person. This will help generalise the behaviour, another key factor in effective social skill development, 
that is, helping the child to apply the behaviour in different settings, with different people. 
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is unstructured. Consequently, children 
with good social skills tend to get many 
opportunities to reinforce their skills, 
while more shy or aggressive children often 
have fewer chances to learn, thus creating 
a growing gap between socially skilled and 
unskilled children. 
There are many different ways to provide 
simple, structured activities that will allow 
children to learn and develop new social 
skills. For instance, to teach sharing, set up 
a co-operative activity in which students 
with special needs have to share a limited 
set of resources. To teach fair play, provide 
instructions on how to play fairly, then get 
special needs children to play a game (e.g., 

snakes and ladders), during which children 
can be reminded of the rules. Rewards can 
be provided to those who played well. Role 
plays can be used to practice various skills, 
such as ignoring a person who is teasing 
you, or approaching a group or person to 
ask to join a game.
Providing feedback is also key to effectively 
teaching children social skills as special 
needs children are not always aware of the 
connection between their own behaviour 
and its social consequences. For example, 
a child who hits other children is likely 
to soon find him or herself lacking 
in playmates, yet may not necessarily 
understand why. Adults can help children 

who are developmentally behind to learn 
to connect their own behaviour with its 
results. Otherwise, children will tend to 
see their social experiences as having to 
do with who they are rather than how 
they behave. The child who hits out at 
others when upset is likely to feel that he 
or she is inherently unlikeable rather than 
recognising that different behaviour might 
lead to a different result. Adults can help 
children to make these connections by 
asking, for example, “how do you think 
so-and-so felt when you hit him? Do you 
think it’s possible he might be feeling a bit 
scared that you’re going to do that again?” 
and so on. 

احتياجاتي

The 4 Ps
One framework that can be effective in teaching parents how to encourage their child’s social skills development is known as 
the 4 P’s approach (Christophersen & Mortweet, 2003). The four P’s stand for Practice, Praise, Point out, and Prompt. While this 
approach is effective for all children, it can be particularly helpful when working with special needs children as the purpose of the 
four P’s is to break down the skills into concrete components that the parent can easily teach to their child.
This approach advocates that each step must be used consistently and repeatedly for the child to be successful. Parents must also 
focus on the skill building aspect of learning versus punishment, as many social skills usually do not get better in spite of repeated 
attempts to discipline children for not exercising them. Parents must also have realistic expectations for their child’s behavior and 
realize that the process of learning a new skill takes all children some time, and can take some children longer than others, again 
this is particularly so for special needs children.

2. Praise or reward the child for practicing 
Your child may not particularly enjoy learning this new skill and may resist your efforts to have him practice. Incorporating a 
reinforcement system for practicing (and for eventually using the skill appropriately) is very important for the practice to work. The 
reinforcement can be as simple as a high five during the practice, but should also include rewards such as reading an extra bedtime 
story that day or playing a game with the child for cooperating with the practice sessions. 

1. Practice an appropriate behavior 
Tell your child you are going to try something new for when he wants to talk to you when you are talking to someone else. Show 
your child how to gently place his hand on your forearm as the signal to gain your attention without interrupting. In response, put 
your hand over your child’s hand so he knows that you have seen his signal. Practice by pretending you are talking to someone 
and ask your child to use the signal, prompting as much as necessary. The moment he places his hand on your forearm, stop your 
conversation, gently place your free hand over his hand, and immediately ask him what he wants. You can then begin to extend 
the time between the signal and when you respond, but try to respond as quickly as you can so your child learns an alternative to 
interrupting. An explanation about what you are doing, without any negative references, is appropriate periodically. Practice by 
setting up conversations at home or in public with dad or other caregivers. 
Rather than disciplining your child for interrupting you, you have provided him with an alternative behaviour and this is the 
key to effective social skill teaching – providing the child with an alternative, more appropriate behaviour and practicing that 
behaviour with them. Continue to practice the new skill (placing his hand on your forearm) a couple of times each day for the 
week or two that it takes to establish the new skill.  Over that time, gradually extend the length of time between when the child 
places their hand on your arm, and you place your hand on their hand, and when you stop your conversation to ascertain what 
they want. 

21
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األعتداءات اجلنسية حنو املعاقني عقليا

األسباب والنتائج واحللول

األشخاص  على  تقع  التي  اجلنسية  والتحرشات  اإلعتداءات 
املعاقني عقليا من املواضيع التي نادرا ما يتم تدوالها أو دراستها 
وتقصي حجمها في اجملتمعات العربية والشرقية بشكل خاص 
القضايا  هذه  مثل  على  الضوء  يسلط  من  جند   أن  النادر  فمن 
وذلك حلساسية املوضوع ولتكثيف اجلهود الرسمية ومؤسسات 
اجملتمع املدني بقضايا املعاقني األخرى والتي حتتل احليز األكبر مثل 
التعليم والتأهيل والعالج وتوفير فرص عمل والدمج االجتماعي 

وغير ذلك من القضايا.

ناظم فوزي
ٔاخصائي في علم اإلعاقة
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األعتداءات اجلنسية حنو املعاقني عقليا

األسباب والنتائج واحللول

تعريف العنف ٔاو االعتداء الجنسي :

يوجد  اجلنسي حيث  االعتداء  أو  للعنف  تعريف موحد  الباحثني على  بني  اتفاق  يوجد  ال 
إختالفات في تشريعات الدول في حتديد األفعال التي تعتبر إعتداء أو حترش جنسي .ففي 
بعض الدول الغربية والواليات املتحدة  تصنف األعتداءات اجلنسية إلى خمسة فئات 

وهي : 

   الفعل اجلنسي الكامل الذي يتم بغير رغبة أو موافقة الضحية .

   الشروع أو محاولة القيام بالفعل اجلنسي بغير رغبة أو موافقة الضحية .

   اإلساءة اجلنسية للضحية في املمارسة . 

   األذى أو االساءة اجلنسية دون وجود تواصل جنسي فعلي .

   العنف اجلنسي غير احملدد .

نسبة حدوث االعتداءات الجنسية على المعاقين عقليا 

االحصائيات حول عدد املعاقني عقليا الذين يتعرضون إلى اعتداءات جنسية قليلة 
جدا حيث أن  الدول التي توفر مثل هذه اإلحصائيات تعد على أصابع اليد الواحدة.
وفي حالة توفرها  فإنها ال تكون دقيقة أو مفصلة بحيث ال تشير إلى فئات اإلعاقة 
ومكان  اإلعاقة  شدة  ناحية  من  اجلنسية  لإلعتداءات  تعرضا  األكثر  العقلية 
وأفادت  إيواء.  مركز  أو  املنزل  في  مقيما  يكون  أن  مثل  املعاق  الشخص  إقامة 
الذين  األشخاص  عدد  أن   إلى  املتحدة  الواليات  من  الواردة  الدراسات   إحدى 
املتحدة  الواليات  في  لإلغتصاب  وتعرضوا  منائية مختلفة  إعاقات  يعانون من 
يزيد عددهم عن )15( الف حالة في العام الواحد، وهناك تقارير وردت في هذه 
الدراسة أفادت إلى ما نسبته 25 % الى 67 %  من األشخاص املعاقني عقليا 
)من كال اجلنسني( قد تعرض لواحد أو أكثر من العنف اجلنسي وبلغت نسبة 
املعاقات عقليا في سن  الفتيات  . ونسبة   % 79 إلى   % 51 النساء منهم 
املراهقة 24 % أما الفتيان في ســن املراهــقة فقد بلغت النسبة 4 % 
إلى 6 % من مجموع املعاقني عقليا الذين تعرضوا إلى اعتداءات جنسية 
. أشارت هذه اإلحصائية كذلك إلى أن نسبة األشخاص املعاقني عقليا 
إعاقة بسيطة إلى متوسطة من الذين تعرضوا إلى إعتداءات جنسية 
بلغت52 إلى 76 % . بينما بلغت نسبة الذين يعانون من إعاقة عقلية 
شديدة أو عميقة 24 - 48 % . تشير اإلرقام والنسب السابقة إلى حجم 
عدم  مبعنى  العربية  اجملتمعات  على  تنطبق  ال  أنها  وبتأكيد  املشكلة 
إمكانية تعميمها وذلك إلختالف العادات والقيم والثقافة السائدة في 

مجتمعاتنا وضعف الوازع الديني في اجملتمعات الغربية . 

صفات المعتدي جنسيا على المعاقين عقليا 

Cusitar,1994 بعض الصفات  أوردت دراسات أخرى من الواليات املتحدة 
معروفني  رجال  األغلب  في  وهم  عقليا  املعاقني  على  يعتدون  للذين 
حدوث  مكان  حيث  ومن  احلاالت.  مجموع  من   %  98 إلى   88 للضحية 
اإلعتداءات  من  قليلة  ونسبة  األحيان  معظم  في  املنزل  فهو  اإلعتداء 
 . التأهيل  أو  العمل  مكان  مثل  املنزل  غير  أخرى  أماكن  في  حدثت 
اإلعتداءات اجلنسية على املعاقني عقليا من املمكن أن يقوم بها أفراد 
من األسرة أو اخلدم أو مقدمي العناية للمعاقني أو أحد معارف املعاق، 
عقليا  معاقني  على  جنسية  إعتداءات  بوقوع  افادت  دراسات  وهناك 
من قبل أشخاص معاقني من فئات أخرى من اإلعاقة! وعند تقصي 
هذه  الحظت  للمعتدين  النفسية  واملالمح  الشخصية  الصفات 
الدراسة صفات معينة عند املعتدين أهمها وجود نوع من السلطة 

على الضحية سواء كان ذلك سلطة إجتماعية أو إقتصادية ووجود 
عامل اخلوف عند الضحية من املعتدي .
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ٔاسباب مختلفة

أمناطاً  عام  بشكل  عقليا  املعاقني  يظهر 
سوية  غير  االجتماعي  اجملال  في  سلوكية 
أكثر  جتعلهم  معينة  بسمات  ويتسمون 
عليهم   اجلنسية  االعتداءات  لوقوع  عرضة 
االنقياد  وسهولة  اإلرادة  ضعف  أهمها 
وعدم  االلعاب   و  الهدايا  باستخدام  للغير 
تقع  التي  اجلنسية  لألفعال  املقاومة  ابداء 
العقلية  القدرات  ضعف  بسبب  عليهم 
عليهم   يقع  ما  مدركني  غير  جتعلهم  التي 
واعتداءات  سلوكيات  من  ضدهم  ميارس  أو 
الكثير  في  الضحية  واتسمت   ، جنسية 
وجود  أهمها  معينة  بصفات  احلاالت  من 
احمليط  مع   التواصل  وعدم  العزلة  من  نوع 
أغلب  في  يكون  فالتواصل  االجتماعي 
وافراد  رعايتهم  على  القائمني  مع  األحيان 
العائلة . وميكن إجمال األسباب وراء سهولة 
اإلعتداءات اجلنسية بأشكالها اخملالفة على 

املعاقني عقليا إلى النقاط التالية : 

للمعاقني  والتوعية  التدريب  برامج  قلة   
اجلنسية،  باملواضيع  املتعلقة  عقليا  
اإلعاقة  بذوي  اخلاصة  التربوية  فاملؤسسات 
ما  غالبا  الشرقية  اجملتمعات  في  العقلية 
تهمل مواضيع  التربية اجلنسية للمعاقني 
في  أولوية  األخرى  املواضيع  وحتتل  عقليا 

البرامج التربوية.

االجتماعية  الكفاية  مستوى  انخفاض   
بالقيم  فمعرفتهم  عقليا  املعاقني  لألفراد 
والتقاليد  واألعراف  االجتماعية  والعادات 
إلى معرفة األشخاص  وال تصل  قليلة جدا 
ذلك  في  السبب  يعود  وقد  املعاقني  غير 
اإلعاقة  لذوي  االجتماعي  التواصل  قلة  إلى 
تركز  التي  التربوية  البرامج  وقلة  العقلية 
القيم  وإكسابة  عقليا  املعاق  تعليم  على 

والعادات السائدة في اجملتمع . 

املقاومة  وضعف  االنقياد  سهولة   
واملعنوي  املادي  لإلغراء  التعرض  وسهولة 

عند معظم  تالحظ  التي  السمات  من  هي 
عرضة  يجعلهم  مما  العقلية  اإلعاقة  ذوي 
أكثر من األشخاص غير املعاقني لإلعتداءات 

والتحرشات اجلنسية . 

اللغوي  التواصل  على  القدرة  فقدان    
والكالمي عند احلاالت املتوسطة والشديدة 
من اإلعاقة العقلية، أو ضعف القدرة على 
غير  يجعلهم  اإلعاقة  فئات  عند  التواصل 
من  عليهم  يقع  ما  توضيح  على  قادرين 
مما  اجلنسية  اإلعتداءات  ومقدمات  حترشات 
يسهل على اجلاني القيام بفعلته والتمادي 

بها وتكرارها مرات عديدة . 

بعض  عند  تالحظ  التي  السلوكيات     
لوقوع  عرضة  أكثر  جتعلهم  عقليا  املعاقني 
أو  العورة  كشف  مثل  عليهم   االعتداءات 
األماكن احلساسة من اجلسم للغير . وهناك 
يبديها  (شاذة  أقوال  أو  افعال   ( سلوكيات 
عرضة  أكثر  جتعلهم  عقليا  املعاقني  بعض 

لوقوع اإلعتداء اجلنسي عليهم . 

ال  املنزل  في  االجتماعية  التنشئة     
األسس  عقليا  املعاق  بتعليم  غالبا  تهتم 
الصحيحة فيما يتعلق باملواضيع اجلنسية 
هذه  بأهمية  األهل  قناعة  عدم  نتيجة  إما 
املعاق  تربية  إهمال  أو  للمعاق  التنشئة 
عقليا وترك أمورة للخدم وعدم األهتمام مبا 
يشاهده املعاق في التلفاز أو يتعرض له من 

وسائل اإلعالم اخملتلفة .

قد  املعاق عقليا  به  الذي يشعر  اخلجل     
أفعال  من  عليه  يقع  ما  توضيح  من  مينعه 
وبشكل  اآلخرين  قبل  من  جنسية  وإساءة 
املواضيع  تعتبر  التي  اجملتمعات  في  خاص 
املواضيع  من  هي  بها  والتحدث  اجلنسية 

. Taboo احملرمة أو احملظورة أو املمنوعة

 خوف املعاق عقليا من فقدان مكتسبات 
حصول  بعد  أو  قبل  عليها  يحصل  معينة 
البوح  من  مينعه  قد  اجلنسية  اإلعتداءات 
حيث   ، عليه  جنسي  إيذاء  أو  فعل  بوقوع 

احتياجاتي

احلييب والشييعور باألمن 
اخلييوف  ميين  والتحييرر 
والطمأنينيية  واحلماييية 
احلاجييات  أهييم  ميين 
واالجتماعييية  النفسييية 

للمعاق
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وسيلة  أن  الدراسات  من  الكثير  أشارت 
من  التقرب  في  احلاالت  معظم  في  اجلاني 
املعاق عقليا هي الهدايا واملعززات املادية أو 

املعنوية . 

كشف  بعدم  اجلاني  لدى  قناعة  وجود     
عقليا  املعاقني  على  جنسيا  إعتداءه  أمر 
وذلك بسبب عدم قدرة املعاق على التواصل 
اللغوي أو الوصول للجهات اخملتصة أو عدم 

إدراكه لطبيعة الفعل اجلنسي. 

عالمات ودالئل توحي  بوقوع إعتداءات 
جنسية على المعاق عقليًا

هناك كم كبير من العالمات التي يجب أن 
تشير  قد  والتي  واملربني  األهل  إليها  ينتبه 
إلى حدوت إعتداء جنسي على املعاق عقليا، 

من هذه العالمات :

املعاق  بني  طبيعية  غير  عالقة  وجود     
عقليا وبني شخص غريب عن العائلة مثل 
اخلدم أو السائق أو أحد القائمني على رعايته 
، هذه العالقة غير الطبيعية تأخذ أشكاال 
به  واملبالغ  الشديد  التعلق   : مثل  عديدة 
والبكاء  منه  الشديد  اخلوف  أو  بالشخص 
ملطالبة  الرضوخ  أو  حضوره  عند  والصراخ 
ومالحظة سهولة االنقياد له في جميع ما 
غير  العالقة  أشكال  من  ذلك  وغير  يطلبه 

السوية التي لم تالحظ في السابق.

األسرة  أنظار  عن  عقليا  املعاق  غياب     
أو  طويلة  لفترات  رعايته  على  القائمني  أو 

قصيرة أو الغياب في اوقات معينة . 

الشخص  على  جديدة  سلوكيات  ظهور   
السابق  في  ظاهرة  تكن  لم  عقليا  املعاق 
متثيل  مثل  جنسية  سلوكيات  اهمها 
الفعل اجلنسي) محاولة املعاق متثيل الفعل 
اجلنسي مع طفل أو خادم أو حيوان ...الخ ( أو 
ظهور إيحاءات وإشارات األفعال اجلنسية  أو 
خلع املالبس وكشف املناطق احلساسة من 
اجلسم امام اجلميع أو ترديد عبارات وكلمات 
معينة توحي بوقوع فعل جنسي . أو ظهور 

والقلق  باخلوف  توحي  سلوكيات 
والسلوك  النفسي  واحلصر 

مفاجئ  بشكل  العدواني 
مثل العدوان على الذات 

على  أو  الغير  على  أو 
عدم  أو  املمتلكات 
الذهاب  في  الرغبة 
املؤسسة  إلى 
أو  التعليمية 
مكان  أو  التأهيلية 
عدم  أو  العمل. 

الشخص  رغبة 
مصاحبة  في  املعاق 

رفقة شخص معني  أو 
أو  املركز  إلى  الذهاب  في 

لديهم  أشخاص  من  اخلوف 
تخاف  أن  مثل   ( معينة  صفات 

جميع  من  عقليا  املعاقة  الفتاة 
الرجال (  أو اخلوف من مالمسة جسمه أثناء 
املغلقة  األماكن  اخلوف من  أو  االستحمام  
أظهر  عقليا  املعاقني  األشخاص  وبعض 
السلوك  مثل  سلوكيات  في  مفاجئ  تغير 
والتراجع  واالنطواء  واالنعزال  االنسحابي 
املركز  األداء في   باملهارات وضعف  الشديد 
او املؤسسة  أو قلة النشاط والدافعية بعد 

وقوع االعتداء اجلنسي عليه. 

واضطرابات  للطعام   الشهية  فقدان     
النوم مثل االستيقاظ املتكرر من النوم أو ما 

يعرف بالنوم املتقطع والكوابيس الليلية.

   الشكوى من أعراض معينة في األعضاء 
أو  احلكة  مثل  التناسلية   أو  اجلنسية 

التورم. 

   مالحظة وجود أشياء مادية  بحوزة املعاق 
عقليا غير معروفة املصدر ) مال هدايا حلوى 

مجالت أقراص مدمجة .... الخ ( . 

األشخاص  من  أكثر  أو  فردين  انعزال     
بعيداً   أو  نائي  مكان  في  عقليا  املعاقني 
بها  يتواجد  التي  املؤسسة  االنظار في  عن 

املعاق. 

اإلع��ت��داءات  على  المترتبة  اآلث��ار 
الجنسية على المعاقين عقليا

على  تترتب  التي  السيئة  اآلثار  هي  كثيرة 
باملعاقني  اجلنسية  والتحرشات  االعتداءات 
واخملتصني  األطباء  الحظ  فقد   ، عقليا 
كبير  عدد  شعور  واالجتماعيني  النفسيني 
من املعاقني عقليا باحلزن الشديد واإلكتئاب 
والبكاء املستمر وعالمات “ ما بعد الصدمة 
“ بعد وقوع االعتداء اجلنسي ، وميكن إجمال 
اجلنسي  االعتداء  على  املترتبة  االثار  أهم 

بالنقاط التالية : 

الشاذة  اجلنسية  السلوكيات  ظهور     
واملنحرفة عند ضحايا االعتداءات اجلنسية 
الفعل  وممارسة  والسحاق  اللواط  مثل 
العادة  وممارسة  احليوانات   مع  اجلنسي 
) كما  واإلفراط في ذلك  العلن  السرية في 
باضطراب  املصابني  بعض  عند  يالحظ 
العامة  أمام  املالبس  خلع  الشديد  التوحد 
 ) اجلسد  عرض  مبسمى:حب  يعرف  ما   (
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ومشاهدة  اآلخرين  على  التلصص  وسلوك 
التلذذ   ( املاسوشية  أو  والسادية  عوراتهم  
الواقع  بالتعذيب  التلذذ  أو  اآلخرين  بتعذيب 
في  السادية  تصل  أن  املمكن  ومن  عليه( 
يعرف”  ما  أو  خطيرة  درجة  إلى  نادرة  أحيان 
بالقتل  تتمثل  “والتي  اإلجرامية  بالسادية 
والتلذذ في باأللم الواقع على الضحية أثناء 

قتله.

اخملتلفة  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة   
مثل  شديدة  تكون  أن  املمكن  من  والتي 
االنتحار  أو  االنتحار  محاولة  و  األكتئاب 
الشديدة  والعدوانية  القهري  والوسواس 
على الذات أو على اآلخرين وممتلكاتهم  وغير 

ذلك من االضطرابات النفسية. 

واملهارات  القدرات  في  الشديد  التراجع    
إلى  األمر  وقد يصل  املتعلمة   أو  املكتسبة 
أو اكتسابة عبر  نسيان جميع ما مت تعلمه 
البرامج التعليمية والتأهيلية التي سبقت 

وقوع االعتداء اجلنسي .

االنعزال  حد  إلى  الذات  تقدير  انخفاض     
وعدم الرغبة في مخالطة اجملتمع أو االندماج 
أفراد  مع  والتربوي  واالقتصادي  االجتماعي 

اجملتمع اآلخرين . 

يترتب على  وما  الزواج  أطر     احلمل خارج 
املعاقة   الفتاة  على  شديدة  آثار  من  ذلك 

وأسرتها . 

على  اجلنسية  االعتداءات  على  يترتب     
اجملتمعات  بعض  في   عقليا   املعاقات 
فقد   ( البغاء  مثل  ممارسات  ظهور  الغربية 
نسبة  ارتفاع  الدراسات  بعض  الحظت 
بني  بسيطة  عقلية  بإعاقة  املصابات 
والتعري  البغاء  لظاهرة  املمارسات  الفتيات 

في النوادي اخلاصة بذلك ( .  

احتياجاتي

احلياجيييات النفسيييية 
واالجتماعية للمعاقني

الوقاية 

من  عقليا  املعاقني  على  اجلنسية  االعتداءات  من  الكثير  بأن  القول  في  نبالغ  ال  قد 

املمكن منع وقوعها  أو استفحالها في حالة ما مت اتخاذ إجراءات  معينة  والتي يجب 

التي  التأهلية  أو  التعليمية  واملؤسسة  املعاق  أسرة  من  كل  بها  ويتعاون  ينفذها  أن 

يتواجد بها الشخص املعاق . من هذه االجراءات نشير إلى :

املفتاح  هي  جيد  بشكل  واملعدة  الهادفة  التربوية  والبرامج  والتدريب  التعليم   .1

االعتداءات  من  بالغني  أو  أطفاال  كانوا  سواء  عقليا  املعاقني  وقاية  في  األساسي 

اجلنسية . وهذه البرامج التربوية يجب أن تركز على أمور مثل :

   تعليم املعاق عقليا كيفية التصرف مع الغرباء ومبن يثق أو ال يثق من احمليطني 

به.

   تعليم املعاق عقليا متى يجوز أخذ الهدايا واملال واحللوى و حتديد األشخاص 

الذين ميكنه أخذ هذه األشياء منهم  وتدريبه على ذلك.

   تعليم املعاق عقليا األماكن التي يسمح له خلع  أو تبديل املالبس  بها  .

   تعليمة على عدم السماح ألحد بلمس أي جزء من جسده ) عدا طبيبه ووالديه 

واملعالج (

   تعليمه كيفية التصرف في حال وقوع أمور غريبة أو مريبه . 

   تدريبه على عدم االندماج بشكل كامل مع الغرباء والوثوق بشكل سريع بهم 

ومجاراتهم مبا يقومون به .

   تدريبه على طرق التواصل اخملتلفة مثل الكالم الشفهي أو التواصل عبر الصور 

أو لوح التواصل وإشارات اليد لتوضيح سلوكيات اآلخرين معه والتعبير عما 

يجول بخاطره من أفكار ومشاعر أو التعبير عن األحداث التي مرت به . 

   توضيح بشكل تربوي ومبسط  مفهوم االعتداءات أو التحرشات اجلنسية . 

من وسائل حماية املعاقني عقليا  من االعتداءات اجلنسية هي العالقات والتنشئة   .2

األسرية القائمة على األسس الصحيحة ، فمتابعة الوالدين واألخوة للمعاق عقليا 

واإلهتمام بأموره وعدم ترك أمر تربيته للخدم والسائقني هي من األمور املهمة جدا 

في وقاية املعاقني عقليا من الالعتداءات والتحرشات اجلنسية . 

تدريب أولياء األمور على متابعة والتعامل مع  النمو اجلنسي واجلسمي عند االبناء   .3

املعاقني عقليا هي من األمور املهمة إلى ابعد حدود والتي يجب أن حتتل حيزا في 

الدورات التدريبية لألولياء األمور على أن تشتمل هذه الدورات التدريب  على كيفية 

وقاية أبنائهم من االعتداءات والتحرشات اجلنسية  . 

نختم حديثنا باإلشارة إلى أن موضوع الثقافة اجلنسية للمعاقني عقليا لم يعد 
من الترف أو من املواضيع التي يحظر الكالم بها فهي تلعب دورا كبيرا في وقاية 
هذه الفئة من أفراد اجملتمع من االعتداءات اجلنسية وتعتبر كذلك وسيلة لدمجهم 

في اجملتمع  . 
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د. نادية كريم عامر
ٔاخصائي نفسي اجتماعي
وزارة الشؤون االجتماعية

احلياجيييات النفسيييية 
واالجتماعية للمعاقني

التحديات  جملابهة  حافزاً  احلاالت-  من  كثير  في  هي-  بل  للعجز،  صنواً  اإلعاقة  ليست 
والتغيرات، ومنطلق الستكشاف آفاق قيادية وإبداعية. وخير دليل على ذلك تراثنا اإلنساني 
الذي يحفل بشواهد مضيئة وراسخة من متحدي اإلعاقة أولئك األعالم الذين استطاعوا 
بعزميتهم وقدراتهم وروحهم املتفائلة املستبشرة أن يحولوا ما ظن البعض أنها ضعف 

إلى مواطن قوة وإبداع سواء على الصعيد العربي أو العاملي.

وإذا تطرقنا إلى احلاجات النفسية واالجتماعية عند املعاقني نراها متشابه مع غيرهم من 
والتي  Maslow” بهرميته  إليها “ماسلو  التي أشار  العاديني. فاحلاجات األساسية  األفراد 
Self Actualization  هذه احلاجات  تبدأ باحلاجات الفسيولوجية وتنتهي بتحقيق الذات 

مكملة بعضها البعض.

احتياجاتي

يعتييرب اجلانييب النفسييي 
واإلجتماعييي تأثريًا على 
سييلوك الفرد وشييخصيته 

وحنوه السوي
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مجال  في  والبحوث  الدراسات  وتشير 

إشباع  عملية  كانت  إذا  بأنه  اإلعاقة، 

النفسية،  )اجلسمية،  اإلنسانية  احلاجات 

للفرد  بالنسبة  واجبة  االجتماعية( 

الفرد  عند  أوجب  إشباعها  فأن  العادي، 

واالجتماعية  النفسية  فاحلاجات  املعاق. 

األفراد  بناء شخصية  تدعيم  دور في  لها 

املعاقني بصورة سليمة.

الحاجات النفسية واالجتماعية:

على سلوك  تأثيرا  اجلوانب  أكثر  من  لعل 

اجلانب  السوي  ومنوه  الفرد  وشخصية 

النفسي واالجتماعي، وهذا اجلانب يشمل 

اخلوف  من  والتحرر  باألمن  والشعور  احلب 

احلاجات  هذه  ومن  والطمأنينة  واحلماية 

هي:-

Need For Love 1 - احلاجة إلى احلب

احلاجات  أهم  من  احلاجة  هذه  تعد   

للفرد  النفسي  للبناء  الالزمة  الضرورية 

من  احلاجة  هذه  وتتكون  سوية،  بصورة 

عنصرين يصعب الفصل بينهما هو بناء 

التعاطف  يسودها  دافئة  ايجابية  عالقة 

املساعدة  على  الرغبة  وكذلك  واملودة 

وترتبط  آخر  شخص  وتدعيم  وحماية 

والتقبل  باألمن  الشعور  احلاجة  بهذه 

وحب اآلخرين.

 Need For االنتماء  إلى  احلاجة   -  2

belonging

 الفرد في حاجة إلى أن يشعر بأنه ينتمي 

تربطه  بها  ويتأثر  يؤثر  فهو  جماعة،  إلى 

بهم مصالح مشتركه تدفعه إلى أن يأخذ 

احلماية  منهم  يلتمس  أن  والى  ويعطي 

واملساعدة. وتنمو هذه احلاجة منذ الصغر 

فاأللفة التي تخلقها احملبة داخل األسرة 

تنقلب إلى والء لهذا اجملتمع الصغير، ثم 

للجماعات  االنتماء  إلى  احلاجة  تنتقل 

األخرى التي يجد منها الفرد إشباع حاجة 

إلى الدفء واحلنان والتعاطف.

 ولكن في بعض احلاالت تبدو مواقف اآلباء 

بالنبذ  متسمة  أبناءهم  جتاه  األمهات  أو 

بإسم  كمناداتهم  واإلهمال  والقسوة 

نوع اإلعاقة، مما يؤثر على سلوكهم تأثيرا 

كبيرا .

لدى  لالنتماء  احلاجة  نقص  تبدو  وقد 

ويحس  عمقا  أكثر  بطريقة  املعاق  الفرد 

بشعور بأنه غير مرغوب فيه، مما يستأهل 

األفراد  لهؤالء  املساعدة  تقدمي  معه 

يساعدهم  اسريا  جوا  لهم  نوفر  لكي 

وبناء  واالنتماء  بالتقدير  اإلحساس  على 

العالقات االجتماعية الالزمة.

 3 - احلاجة إلى التقبل االجتماعي:   

  تشمل هذه احلاجة إلى الشعور باالنتماء 

واالقتدار واالحترام والكفاية الشخصية، 

األفراد  سيكولوجية  دراسات  وتشير 

املعاقني أن احلاجة إلى التقبل االجتماعي 

وعند  العاديني  األفراد  عند  منها  أعلى 

املؤسسات  في  يعيشون  الذين  املعاقني 

املعاقني  عند  منها  أعلى  االجتماعية 

الذين يعيشون مع أسرهم. ويعود سبب 

ذلك هو احلرمان االجتماعي، فالفرد املعاق 

يشعر بعدم التقبل االجتماعي في البيت 

للحصول  يسعى  يجعله  مما  واملدرسة 

هذا  ويظهر  االجتماعي،  التقبل  على 

تأثيره بتشجيع اآلخرين وتأييدهم له.

 Need For 4 - احلاجة إلى الدافعية لالجناز

  Achievement

أهمية  إلى  والبحوث  الدراسات  أشارت 

احلاجة إلى االجناز في حياة الفرد وعالقتها 

والذكاء.  االجتماعية  التنشئة  بظروف 

فقد مت إجراء دراسة على مجموعتني من 

اإليوائية،  باملؤسسات  عقليا  املتخلفني 

عوامل  إلى  تخلفها  يرجع  مجموعة 

بيئية أسرية ومجموعة أخرى إلى عوامل 

عضوية،  توصلت النتائج إلى أن اجملموعة 

األولى تفوقت على الثانية في احلاجة إلى 

االجناز،  وكذلك أن احلاجة لالجناز تتأثر عند 

اجملموعتني مبدة اإلقامة مبؤسسات اإليواء.

5 - مفهوم الذات:

 تتأثر هذه احلاجة عند املعاقني والعاديني 

شعر  فإذا  لها،  يتعرضون  التي  باخلبرات 

مني  والتفوق،  بالنجاح  في طفولته  الفرد 

نفسه  عن  ايجابي  ذات  مفهوم  عنده 

حصل  وإذا  واجلدارة،  بالكفاءة  وشعر 

العكس من ذلك مني عنده مفهوم سلبي 

عنها وشعر بالدونية وعدم اجلدارة.

تطوير  في  هاماً  دورا  األسرة  تلعب  وهنا   

الكفايات الشخصية واملهارات التكيفية، 

املعاق  طفلها  مساعدة  تستطيع  حيث 

على تقبل نفسه وترسيخ القناعة لديه 

طبيعية،  حياة  يعيش  أن  على  قادر  بأنه 

إلى  الدور  بهذا  لتقوم  األسرة  وحتتاج 

بعيدا  والهادف  املنظم  واإلرشاد  التدريب 

المبرر  التي  والقيود  الزائدة  احلماية  عن 

لها على حركة الطفل وتنقله وتفاعالته، 

مع  وقوية  ايجابية  عالقة  بناء  وينبغي 

بحاجاته،  اجملتمع  وتعريف  املعاق  الطفل 

الوسائل  استخدام  خالل  من  وذلك 

استراتيجيات  وتطوير  لالتصال  اخملتلفة 

يالزمه  وما  السليم  االجتماعي  التفاعل 

للتعلم  دافعيتة  واستثارة  من مشكالت 

ملمارسة  الكافية  الفرص  وإتاحة  والنمو، 

مهارات احلياة اليومية إضافة إلى تعديل 

بعض العادات السلوكية ومساعدته في 

تطوير الشعور بتقدير الذات وتنميتها. 
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اليومييية  احلييياة  مهييارات 
عند االشخاص املكفوفني

ــن أن تترقب على انطباعات تلك  ــة ، حرم بالتالي األفكار التي ميك ــل ) إن من حرم حاس قي
احلاسة، فالكفيف ال يعرف اللون واألصم ال يعرف الصوت، فلو رد للكفيف بصره ولألصم 

سمعه ستفتح لهما طريق جديد تنساب إليهما منه أفكار لم يكن لهما بها(.

ــى التغيير نحو املعاقني عموماً. حيث كانت  ــبيلها إل لقد تغيرت نظرة اجملتمعات أو في س
النظرة السابقة إلى هذه الفئات تصطبغ باحلزن واألسى واأللم واملرارة، وكانت هذه النظرة 
ــة لتحقيق نوع من االرتقاء  ــاليب مالئم ــع في املاضي إلى عدم القدرة على تلمس أس ترج
ــف عن  ــلوكي ألفراد هذه الفئات وإتاحة الفرصة أمامها إلثبات قدراتها والكش باألداء الس

مواهبها وطاقاتها للمشاركة اإليجابية في حياة مجتمعاتها.

احتياجاتي

الدكتور محمد عبدالرحمن يوسف
مدير المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي- 

جامعة مؤتة / االردن
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احتياجاتي

ــي واحدة من اإلعاقات  واإلعاقة البصرية ه

ــرد نوعاً  ــرض على الف ــث تف ــدة حي املتواج

ــذا الفرد يواجه  ــن البيئة اخلاصة جتعل ه م

ــا ومعاجلتها،  ــل معه ــي التعام صعوبة ف

ــا تفرضه  ــكل واضح فيم ــر ذلك بش ويظه

ــدى اخلبرات  ــة البصرية من اثر في م اإلعاق

ــوع هذه  ــي تن ــرد وف ــبها الف ــي يكتس الت

ــور قدرة الفرد  ــرات، كما يظهر في قص اخلب

على السيطرة على البيئة من حوله وعلى 

سلوكه في إطار هذه البيئة.

ــق العاملني مبجال  ــن هنا يكون على عات وم

اإلعاقة البصرية تدريب هؤالء املعاقني على 

ــتطيعوا أن  مهارات احلياة اليومية حتى يس

يقاوموا كل الصعوبات التي تواجههم في 

حياتهم املستقبلية.

مهارات الحياة اليومية:-
ــا هي  ــة، كم ــة اجتماعي ــة وظيف أن التربي

اندماج في حياة وثقافة اجملتمع، وهذا يعني 

ــى للكفيف كما  ــة التربوية تعن أن العملي

ــاً وثقافياً،  ــر تأهيالً اجتماعي ــى للمبص تعن

ــاً  وهذه احلقيقة يجب أن تكون واجباً رئيس

من واجبات تربية وتعليم املكفوفني.

ــي تعليم املكفوفني  ــن أهم الواجبات ه وم

ــة، وهذه املهارات هي  مهارات احلياة اليومي

تلك املهارات البسيطة واملتعددة واحلركات 

ــاعد على أداء مهام احلياة اليومية  التي تس

ــر، وهذه املهارات قد نؤديها  ــهولة ويس بس

بطريقة آلية بحيث يصعب علينا أحياناً أن 

نحددها أو نعينها.

ما هي مهارات الحياة اليومية :-
ــن  العناوي ــن  م ــة  اليومي ــاة  احلي ــارات  مه

األساسية لتطوير االستقالل لدى الكفيف 

ــة، وهذه املهارات  ــعور بالقيمة الذاتي والش

تشمل احلياة اليومية بدءاً من إعداد نفسه 

ــني أماكن  ــى تنظيم وتعي ــداً إل ــداداً جي إع

حاجياته والتشاور مع األسرة من أجل تلك 

ــتطيع الطفل أن يقوم  ــات التي يس الواجب

بها باستقالل تام.

ــد تعنى أحد  ــاة اليومية ق ــارات احلي أن مه

العمليات البسيطة التي تلزمنا في حياتنا 

ــي الفم، أو  ــل وضع امللعقة ف ــة، مث اليومي

ــغ كما  ــد من الرس ــركات الي ــتخدام ح اس

ــية  ــير بالطريقة التلمس ــة الس ــي حال ف

ــتخدام العصا البيضاء أو وضع املفتاح  باس

في قفل الباب.

ــى أداء بعض  ــاً عل ــك أيض ــق ذل ــد يطل وق

العمليات أو املهام األكثر تعقيداً مثل تناول 

ــوكة  ــتخدام الش ــراب باس ــام والش الطع

والسكني أو غسل املالبس أو تلبية احلاجات 

ــن املظهر  ــط اإلخراج، وحس ــرى كضب األخ

ــك  ــر تل ــى آخ ــا إل ــس وارتدائه ــع املالب وخل

ــي تصادفنا كل  ــلة من األعمال الت السلس

ــن هذه املهام  ــوم، وواضح أن كل مهمة م ي

هي مجموعة من املهارات املركبة.

ــر الوالدين  ــر : أريد أن أذك ــول هيلن كيل تق

واملربني دائماً بان يدربوا األطفال منذ الصغر 

ــواس . أن  ــتخدام الصحيح للح ــى االس عل

ــرة  التربية املثالية هي التي تهدف إلى مس

احلياة والرغبة في البحث عن طريق اللمس 

والسمع والشم والتذوق واإلدراك.

اليومي��ة  الحي��اة  لمه��ارات  ه��ل 
تأثير على حياة الش��خص الكفيف 

المهنية واالجتماعية؟
ــن  ــر م ــة لكثي ــن األمثل ــر م ــاك الكثي هن

ــاً ألعمال  ــن مت تدريبهم مهني املكفوفني مم

ــة  الفرص ــدوا  يج ــم  ل ــم  ولكنه ــة  معين

ــبب النقص في  ــى عمل بس ــول عل للحص

تطوير قدراتهم احلركية وتناسق حركاتهم 

ــم الواقعية  ــدم تكون املفاهي ــة وع الدقيق

ــا أدى بالتالي إلى  ــة عن البيئة، مم الصحيح

عدم القدرة على أداء مهارات احلياة اليومية، 

ــاس  كما أن مهارات احلياة اليومية هي األس

ــام املركبة  ــه كثير من امله ــذي يبنى علي ال

واملهارات األكثر تعقيداً.
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ــات التي يعانيها الكفيف  كما أن االحباط
في مهارات احلياة اليومية عديدة وال حصر 
ــرر كل يوم مئات املرات وهي  لها، فهي تتك
ــوي عليه من  ــا تنط ــى اخللل مب ــث عل تبع
ــعور  ــي التي تولد الش ــب وإرباك، وه متاع

بالعجز والتبعية لدى الفرد الكفيف.

ــليم للطفل  ــل حتقيق عمل تربوي س وألج
ــل جزء من  ــم هذا الطف ــف ولتعلي الكفي
مهارات احلياة اليومية يجب على أسرة هذا 
ــاً صحيحاً باألهمية  ــل أن يلموا أملام الطف
ــة والتربوية ألعضاء  ــة واالجتماعي العلمي
وحواس اجلسم، وبذا ميكن أن يسير الطريق 
ــي الطريق إلى  ــل التربوي وبالتال إلى العم

تعليم طفلهم هذه املهارات احلياتية.

كيف يتعلم الفرد مهارات الحياة 
اليومية :-

يتعلم اإلنسان هذه املهارات عادة عن طريق 
ــاالت املهام  ــى في ح ــن وحت ــد اآلخري تقلي
ــن التعليم،  ــد فيها م ــي ال ب ــدة والت املعق

ــب تلقائياً  فإن الفرد يكون قد اكتس
ــاهدة  ــق املش ــن طري ع

ــد  لتقلي ا و

كثيراً من املهارات األساسية الالزم توفرها 
مسبقاً لتعلم هذه املهام أثناء الطفولة.

ــام علينا أن  ــا تعليم أحد هذه امله وإذا أردن
نتبع اخلطوات التالية:

ــى املهارات  ــدة إل ــة املعق ــل املهم حتلي  - 1
الفردية البسيطة.

إعادة حتليل املهارات الفردية البسيطة   - 2
إلى أبسط احلركات.

تقييم مستوى األداء احلالي للفرد.  - 3

تعل��م  الكفي��ف  يس��تطيع  ه��ل 
وإتقان مهارات الحياة اليومية ؟

ــة للمكفوفني /  ــن األمثل ــاك العديد م هن
ــتطيعون  مكفوف البصر / منذ امليالد يس
أداء مهارات احلياة اليومية، وهذا دليل على 
ــم تعلم هذه املهارات  أن املكفوفني ميكنه
وعلينا أن نطرح تلك املعتقدات القديرة بأن 
ــر يصحبه آلياً عدم القدرة على  كف البص

تعلم أو أداء مهارات احلياة اليومية.

إذا كان املكفوفني قادرين على تعلم وإتقان 
هذه املهارات، فما هو 
لسبب  ا

ــراً منهم غير  ــذي يجعلنا نالحظ أن كثي ال
قادرين على أدائها ؟

ــم  ــؤال ال ته ــذا الس ــى ه ــة عل إن اإلجاب
ــاً تهم  ــم ولكنها أيض ــون وحده املكفوف
ــني في مجال رعاية الكفيف والذين  العامل

يعيشون معه.

ــدة مثل  ــارات املعق ــدى امله ــم إح إن تعلي
ــذاء – يعتبر أمر  ــريط احل ــط ش ــارة – رب مه
ــن يحتاجون  ــي ألن األطفال املبصري طبيع
ــارات ولكن هناك  أيضاً إلى تعلم هذه امله
ــج التدريبية املطولة  ميل إلى جتنب البرام
التي تهدف إلى تعليم املهارات التمهيدية 
ــبق لهم تعلمها  ــك ألن األطفال قد س وذل

عن طريق تقليد اآلخرين.

إن املستلزمات التمهيدية واملسبقة لتعلم 
هذه املهارات يكتسبها األطفال املبصرين 
بطريقة غير ملحوظة قد ال نشعر بها في 
ــذا هو مفتاح القضية ..  أغلب األحيان، وه
ــخص الكفيف مهام  ألننا نريد تعليم الش
ــبق له  معقدة بدون أن نتأكد من أنه قد س
ــتلزمات  ــارات التي تعد من املس تعلم امله
ــذه  ه ــم  لتعل ــة  والتمهيدي ــية  األساس

املهمة.

ــول  أط ــت  وق ــى  إل ــون  املكفوف ــاج  ويحت
ــذه املهارات  ــر لتعلم ه ــزات أكث وجتهي
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ــع أقرانهم من املبصرين، كما أن  باملقارنة م
ــابقة لتعليم مهارات التحرك  احملاوالت الس
ــلت لعدم كفاءتها قد أدت دائماً  والتي فش
ــني في قدرة  ــكيك األبوين واملعلم ــى تش إل
ــارات احلياة  ــال املكفوفني إلتقان مه األطف

اليومية .

وسوف يعاني الوالدان من كثرة التوجيهات 
واملعلومات التي يقدمانها للطفل الكفيف 
ــارات، تلك  ــاب امله ــي يتمكن من اكتس لك
ــوم بها  ــل عليها ويق ــارات التي يحص امله

األطفال املبصرين تلقائياً وبسهولة.

ــى تدريب  ــال الصغار إل ــاج كل األطف ويحت
ــك الكفيف  ــي أكلهم، أما طفل ــيط ف بس
فسيحتاج إلى الكثير منه، فعندما تبدأ في 
تعليمه كيف يستعمل الفنجان أو الكوب 
ــده عليها  ــع ي ــوكة، ض ــة أو الش أو امللعق
ــى فمه. وكرر ذلك  ــاعده على حملها إل وس

كثيراً حتى يصبح هذا العمل تلقائياً .

ــم طفلك  ــر في تعلي ــذ وقت مبك ــدأ من إب
ــه  ــدأ مع تب أن  ــك  وعلي ــه،  ــداء مالبس ارت
ــه وهكذا  ــوة، وهي رفع جوارب ــهل خط بأس
ــل وتعليمه عن طريق  ــر تدريب الطف يتيس
ــده  ومصاحبه  ــس وبتوجيه ي ــة اللم حاس
ــيط لطريقة ارتداء املالبس  ذلك بوصف بس
فيقال مثالً ) هكذا يلبس القميص، هذا هو 
ــك  ذيل القميص، ويوضع بعد ذلك فوق رأس

وينزلق هكذا .

إجعل طفلك راغباً في مساعدة نفسه عن 
ــاعدك إذا ما فعل  ــه بأنه يس طريق معرفت
ــعور  ذلك. وذلك ألن القيمة االنفعالية للش
ــا ذات قيمة  ــهم في عمل م ــأن الفرد يس ب
ــك الذين يعتمدون على غيرهم  كبيرة ألولئ

في نواح متعددة.

ومن بني املهارات املعقدة للمكفوفني مهارة 
احلركة واالنتقال حيث تكون هذه املهارة من 

الواجبات صعبة األداء.

ــنوات املبكرة  ــي الس ــف ف ــل الكفي الطف
ــة عادة إال  ــرح بيئته املنزلي ــن العمر ال يب م
ــل هذا  ــن، وعندما يص ــة اآلخري ــي صحب ف
ــب عليه أن  ــد يتوج ــن الرش الطفل إلى س
يتوافق مع العالم الواسع الذي يعيش فيه، 

ــة واالنتقال  ــب عامل احلرك وحينئذ يكتس

ــة. وإذا لم يكن الطفل قد وجد  أهمية بالغ

تشجيعاً وتدريباً مالئماً على تنمية وتطوير 

مهارات احلركة، وإذا لم يحقق في هذا اجملال 

ــتقالل واالعتماد على  قدراً مقبوالً من االس

ــي حتقيق  ــذا الطفل ف ــس فإن جناح ه النف

التوافق الكلي يصبح مهدداً.

ــن القصور احلركي  ــي احلاالت القصوى م وف

ــى  ــول عل ــف احلص ــل الكفي ــر الطف يعتب

ــلمه ويتوقع  ــاعدة اآلخرين قضية مس مس

هذه املساعدة مما قد يؤدي إلى امليول النكوص 

ــد املظاهر  ــر أح ــة تعتب ــك أن احلرك . وال ش

ــوق بصرياً  ــخص املع الهامة في حياة الش

ــتقاللية واحلرية  ــراً مما توفره له من االس نظ

ــى احلركة  ــب عل ــس، والتدري ــة بالنف والثق

ــاف  ــو تعلم استكش ــي ه ــكل أساس بش

ــا الفرد عادة في احلياة  البيئة التي يواجهه

اليومية.

ــجيع احلركة في  ــى تش ــل عل ــن العم وميك

ــل أن يبدأ املعلمون  ــار البيئة املنزلية قب إط

ــمي في الفصول الدراسية  تدريبهم الرس

ــت طويل، وتعتبر البيئة املنزلية قبل أي  بوق

شيئ آخر مركز االهتمام في مجال التدريب 

على احلركة في وقت مبكر من حياة الطفل 

املعوق بصرياً.

ــاب األطفال  ــو أن ذه ــذا ه ــى ه ــال عل ومث

الصغار إلى أماكن عديدة بصحبة الوالدين 

ــن اخلبرات  ــك محرومني م ــع ذل ــون م ويظل

ــم احلركية في  ــي تدعم وتقوي مهاراته الت

ــتقبل، وعلى سبيل املثال لو أن األبواب  املس

مفتوحة دائماً أمام الطفل فإن هذا الطفل 

ــه،  ــح األبواب بنفس ــرة فت ــب خب ال يكتس

ــاً ويوضع في  ــك رمبا يؤخذ الطفل دائم كذل

مكانه بالسيارة بدالً من السماح له بدخول 

ــتقل معتمداً على  ــكل مس ــيارة بش الس

ــكل مالئم إلى  ــه وتوجيه حركته بش نفس

ــتطيع  ــه في املقعد، ومرة أخرى يس موضع

ــاعدة األطفال املعاقني بصرياً  الوالدان مس

ــالل تعريضهم ملثل هذه اخلبرات وفي  من خ

ــس الوقت يصفون لهم مكونات عناصر  نف

جيب مراعيياة جمموعة 
من الكفايات الواجب 
توافرها يف املدرسني 
مييع  يتعاملييون  الذييين 

املعاقني بصريًا
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البيئة احمليطة بهم من خالل اللغة.

ــف البيئية التي يتعرض  وكلما زاد عدد املواق

ــف، كلما  ــوع هذه املواق ــا األطفال وزاد تن له

ــات البيئية  ــير التركيب ــهل عليهم تفس س

التي يواجهونها. وبعض هذه التركيبات ثابتة 

ــة، فاجلدار ثابت  ــا اآلخر قابلة للحرك وبعضه

ــي حني أن الباب ميكن أن يتحرك ومن ثم فإن  ف

ــتطيعون توقع  ــال املعوقني بصرياً يس األطف

ذلك.

ــة في البيئة ) مثل  وبعض العالقات الواضح

ــي( تعتبر أيضاً  ــلم املبان ــارع وس رصيف الش

ــوق بصرياً توقع  ــتطيع الطفل املع دالالت يس

ــال املعوقون  ــتطيع األطف ــا، وقد يس وجوده

ــتخدام مثل هذه العالمات املميزة  بصرياً اس

ــد املواضيع التي  ــي حتديد مواضعهم وحتدي ف

ــم تدريب  ــن امله ــا وم ــاب إليه ــدون الذه يري

ــذه املعلومات  ــؤالء األطفال على تطبيق ه ه

ــي املواقف اجلديدة  ــتخدامها بعد ذلك ف واس

التي يتعرضون لها.

وبطبيعة احلال يعتبر فهم العالقات املكانية 

ــن املهم أن  ــة اجليدة لذا كان م ــاح احلرك مفت

يتعلم األطفال املعوقون بصرياً هذه العالقات 

ــد أوضح  ــم، وق ــن حياته ــت مبكر م ــي وق ف

ــون Larson,1975 مجموعة من الطرق  الرس

العملية لتعليم التوعية واحلركة لهم. 

ــمي على  ــادة التدريب الرس ــدأ املعلمون ع يب

ــال املعوقني بصرياً مبجرد أن  احلركة مع األطف

ــية،  ــؤالء األطفال بالفصول املدرس يلتحق ه

ــاليب العامة للحركة  ويتعلم التالميذ األس

ــار البيئة  ــي إط ــتخدم ف ــن أن تس ــي ميك الت

ــية واملناطق اجملاورة لها، ويحتاج هؤالء  املدرس

ــى االنتقال إلى بعض  األطفال إلى القدرة عل

األماكن القريبة أو االنتقال إلى أماكن بعيدة 

إلى حد ما، وكثيرون منهم يفعلون ذلك وهم 

قلقون جتاه االستقالل وحرية احلركة، إال أنهم 

ــون واعني باألخطار املتضمنة في ذلك  ال يكون

ــة ميكن هؤالء  ــم على احلرك ــب املنظ والتدري

ــاليب التي توفر  ــتخدام األس األطفال من اس

لهم قدراً أكبر من السامة في االنتقال.

وتدريب احلواس لدى الكفيف جزء من املهارات 

ــا أو تدريب  ــام به ــب القي ــي يج ــة الت اليومي

ــل عملية التعرف  ــهل على الطف احلواس تس

ــل إليه احلقائق  ــياء، ويجب أن توص على األش
واملعرفة بطريق احلواس األخرى السليمة فيه، 
وبعض هذه احلواس كحاسة اللمس قد تكون 
ــة أو بطيئة أو نتيجة الحتجاب املثيرات  خامل
ــى حجمها إلى  ــياء إل ــة من لون األش اخلارجي
وضعها بالنسبة لغيرها، فعلى املربي أن يضع 
ــر انتباهه عن طريق  ــي طريق الطفل ما يثي ف
احلواس األخرى كالسمع أو اللمس أو الذوق أو 
ــة لها دور كبير في  ــم هذه احلواس األربع الش
حصول الطفل على املعلومات، وهناك حواس 

ــداد احلواس اخلمس  أخرى ال تدخل في ع
ــي متكني  ــر ف ــر األث ــا أكب ــن له ولك

ــام بوظيفته في  الطفل من القي
ــة  احلياة، فمعرفة اجلهات حاس
ــي حياة  ــواس األولى ف ــن احل م
الطفل الكفيف، وتكون هذه 
ــق عد اخلطوات  املعرفة بطري
ــني ضغط الهواء  أو التمييز ب
ــكان،  مب ــدران  اجل ــة  إحاط أو 

ــاً  أيض ــواس  احل ــذه  ه ــن  وم
ــي  ــي الت ــة وه ــة العضلي احلاس

ــم بعمل من  يقوم مبقتضاها اجلس
األعمال نتيجة لتمرين سابق قامت به 

العضالت ومن ذلك السباحة أو العزف على 
ــيقية فكل هذه أعمال يستطيع  اآلالت املوس

الفرد أن يؤديها بسرعة وسهولة.

وتوجد أيضاً ضمن هذه احلواس حاسة التوازن 
ــا أهمية كبرى  ــدور وله ــب نفس ال وهي تلع
ــي  في حياة الكفيف، فإن مجرد عملية املش
ــاج إلى أن يقتبس املرء بصره زوايا االنحناء  حتت
ــب أن تؤديها العضالت، هذا  واحلركة التي يج
إلى جانب تزويد الفرد بصفات خلقية معينة 
ــياء وإتباع  ــى تذكر األش ــي عل كتمرين نفس
ــي كل أعماله وعدم التردد  الترتيب واألناقة ف
فكل هذه العناصر تسهل على فاقدي البصر 

عملية احلياة نفسها.

ــز واجلري  ــم الكفيف القف ــارات تعلي وأن مله

ــي مجموعة من  ــدأ األب أو املربي ف ــث يب حي

ــجعه  ــركات املترابطة داخل املنزل، ثم يش احل

على ممارستها في اخلارج بعد ذلك، وأن القدرة 

ــتقل داخل البيئة  على احلركة واالنتقال املس

للكفيف له دور بالغ األثر في كل مراحل تكون 

الشخصية وتطور الشخص االجتماعي 

ــون  ولس ــال  أمث ــني  الباحث ــض  بع ــح  وأوض

ــى احلركة  ــدرة عل ــدم الق Wilson,1976 أن ع

املستقلة ميكن أن يولد مشاكل نفسية حيث 

ــوف من العالم  ــؤدي إل القنوط واليأس واخل ي

اخلارجي. والقيام بتدريب تلك املهارات احلياتية 

ــل الكفيف يحتاج وجود مربني أو وجود  للطف

التعامل كوادر مدربة  على 

مع هؤالء املعاقني.

وهناك بعض الكفايات املطلوبة من املدرسني 
ــن املعوقني  ــم مع هذه الفئة م ــد تعامله عن
تتمثل في القدرة على ضبط وحتليل املهارات 
ــى تدريب  ــة والقدرة عل ــات التعليمي واملهم
ــية احلياتية  ــارات األساس ــى امله ــوق عل املع
ــى تناول  ــى التدريب عل ــدرة عل ــا الق وأهمه
ــا من  ــاض وغيره ــتخدام املرح ــام واس الطع
ــة الذاتية من مثل  ــارات املتعلقة بالعناي امله
ــتعمال  ــاول الطعام ومهارات اس ــارات تن مه
ــام ومهارات  ــر الع ــارات املظه ــاض ومه املرح
ــن  اليدي ــل  ــارة غس ــمل مه ــة وتش النظاف
ــتحمام ومهارة الصحة  والوجه ومهارة االس
ــخصية، ومهارات التنقل وتشمل مهارة  الش
اإلحساس باالجتاهات ومهارة استعمال وسائل 
ــاعدة أبنائنا  املواصالت العامة، وهذا كله ملس
املعاقني بصريا للوصول الى مجتمعهم بأمان 

وسالمة
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زراعة القوقعة للكبار 

القوقعة  زراعة  أن عملية  المعروف  من 
جترى لألطفال املصابني بفقدان سمع شديد 

أو عميق وذلك بعد التأكد من عدم استفادة 

العادي.وقد  السمعي  املعني  من  الطفل 

من  ابتداء  لألطفال  جترى  العملية  كانت 

سن سنتني إال أنه مت فيما بعد تعديل سن 

األطفال الذين جترى لهم العملية  إلى سن 

12 شهر وذلك في عام 2000 بعد أن وافقت 

على  األمريكية  والعقاقير  األغذية  إدارة 

الدراسات  من  الكثير  من  تبني  حيث  ذلك  

بأنه كلما متت هذه العملية في سن مبكر 

كلما زادت فرص الطفل في اكتساب اللغة 

عام  بشكل  الشفهي  والتواصل  والكالم 

وذلك بعد خضوع الطفل جللسات مطولة 

قد  والتي  الشفهي  السمعي  العالج  من 

متتد لسنوات طويلة. 

2009  وحسب إحصائية وكالة  وحتى عام 

 Food and Drug األغذية واألدوية األمريكية

Administration )FDA( كان هناك أكثر من 

العالم  188،000 شخص فاقد السمع في 

الواليات  وفي   . العملية  هذه  أجرى  قد 

املتحدة األمريكية وحدها وحتى شهر ابريل 

الذين  األشخاص  عدد  كان   2009 عام  من 

 67000 أجريت لهم العملية يقدر بحوالي 

 41500 و  طفل   25500 منهم  شخص 

شخص بالغ. 

 

زراعة القوقعة للكبار  معايير 
وإجراءات مختلفة   . 

تختلف املعايير واإلجراءات التي تطبق على 

لذلك  وتبعا  القوقعة  زراعة  عند  البالغني 

ويبقى  والتأهيل  التدريب  عملية  تختلف 

التشابه في اجلهاز املزروع داخل الرأس وفي 

جهاز  من  اخلارجي  اجلزء  أو  الكالم  معالج 

زراعة القوقعة مع وجود اختالف في  برمجة 

تتم  التي  البرمجة  تلك  الكالم عن  معالج 

ملعالج الكالم عند األطفال .  

وقد أقرت وكالة األغذية واألدوية األمريكية 

في عام 1985  مجموعة من املعايير لعملية 

زراعة القوقعة للكبار والتي أهمها : 

أن يعاني الشخص من فقدان سمع من   •

شديد إلى عميق . مع وجود وظائف حسية 

عند  نفسه  األمر   (. السمع   عصب  في 

األطفال ( . 

السمعي  املعني  من  ضئيلة  استفادة    •

أقل  السمعي  التمييز  نسبة  تكون  بحيث 

من 50% . 

احتياجاتي

ناظم فوزي
ٔاخصائي في علم اإلعاقة
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زراعة القوقعة للكبار 
عملية  من  واقعية  توقعات  وجود   •

زراعة القوقعة .

قبل  متكامل  تأهيلي  برنامج  توفر   •

وبعد عملية الزراعة . 

عدم وجود موانع طبية حتول دون إجراء   •

العملية مبعنى القدرة على حتمل التدخل 

أو وجود تغيرات تشريحية في  اجلراحي  

 ، العملية  إجراء  دون  حتول  األذن  قوقعة 

وغير ذلك من العوامل الطبية . 

العوامل التي يعتمد عليها 
نجاح  زراعة القوقعة للكبار

لقد وجدت الكثير من الدراسات أن جناح 

يعتمد  للكبار  القوقعة  زراعة  عملية 

على عوامل عديد أهمها  : 

سمعه  فقد  قد  الشخص  يكون  أن    •

بعد اكتساب اللغة والكالم.حيث يكون 

وذاكرة  لغوي  مخزون  الشخص  لدى 

سمعية لألصوات وبتالي يكون  قادراً على 

التعرف على األصوات التي يستقبلها من 

الكالم  فهم  من  ميكنه  مما  املزروع  اجلهاز 

بواسطة  االستماع  عملية  خالل  من 

على  االعتماد  دون  وغالبا  املزروع  اجلهاز 

املؤشرات البصرية مثل قراءة الشفاه . 

أن ال يكون قد مرت فترة طويلة على   •

فقدان السمع ، ويعتبر ذلك من العوامل 

حيث  للكبار  القوقعة  زراعة  في  املهمة 

فقدان  على  طويلة  فترة  مرور  وبعد  انه 

مهارات  الشخص  يكتسب  السمع 

وسلوكيات 

حتد  أو  تعيق 

زراعة  من  االستفادة  من 

مع  التكيف  حتى  أو  القوقعة 

اإلشارات احلسية اآلتية من اجلهاز املزروع 

أكدت   وقد   . تفسيرها  على  والقدرة 

الدراسات التي متت في هذا اجملال على أن 

األفراد الذين عانوا من حرمان سمعي ملدة 

بسيطة لديهم قدرة وإمكانية أفضل في 

األجهزة  من  واالستفادة  السمعي  األداء 

املعينات  مثل  حسية  مثيرات  توفر  التي 

وذلك  القوقعة  زراعة  وأجهزة  السمعية 

من  عانوا  الذين  األشخاص  مع  مقارنة 

حرمان سمعي ملدة طويلة . 

اتخاذ القرار بإجراء عملية زراعة 
القوقعة للكبار 

يتخذ القرار بإجراء عملية زراعة القوقعة 

التي  العوامل  من  مجموعة  دراسة  بعد 

اجتماعية  عوامل  مسمى  حتت  تندرج 

نفسية أو   Psychosocial factors  والتي 

من أهمها :

فقدان  البالغ  الشخص  تقبل  هل   •

اإلنكار  مرحلة  في  مازال  أم  السمع 

والشعور بالفجيعة لفقدان السمع ؟ 

هل الرغبة في إجراء العملية  هي رغبة   •

الشخص األصم نفسه  أم أن الوالدين أو 

الشريك هو من يرغب بإجراء العملية ؟ 

يـرغـب  ملــاذا   •

األصم بإجراء العملية ؟ 

املرشح  الشخص  أصدقاء  هل   •

من  هم  االجتماعي  ومحيطه  للعملية 

فئة الصم أو السامعني ؟

سمعي  معني  األصم  يستخدم  هل   •

من   ( ؟  متقطع  بشكل  أم  دائم  بشكل 

فترة ألخرى ( ؟ 

والكالم  الشفهي  التواصل  هل   •

زراعة  لعملية  املرشح  عند  أولوية  له 

القوقعة؟ 

زراعة  لعملية  املرشح  توقعات  هل   •

القوقعة من العملية هي واقعية وميكن 

حتقيقها باجلهاز املزروع؟ 

يقوم  الذكر  سابقة  النقاط  إلى  إضافة 

اللفظي  السمعي  بالتأهيل  اخملتص 

بدراسة عوامل أخرى مثل :

التي  والعبارات  اللغة  هي  ما   •

زراعة  لعملية  املرشح  يستخدمها 

الذي  احلالي  وضعه  لوصف  القوقعة 

سببه فقدان السمع ؟ 
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التي  اللغوية  املشكلة  شدة  هي  ما   •

يعاني منها املرشح لعملية زراعة القوقعة 

؟ ) في حالة وجود مشكلة لغوية (

زراعة  عملية  املرشح  يصف  كيف   •

وآلية  ميكنه وصف طريقة  هل  ؟  القوقعة 

عمل اجلهاز املزروع ؟ 

لعملية  املرشح  الشخص  كالم  هل   •

من  يعاني  هل  ؟  واضح  القوقعة   زراعة 

مشاكل في الصوت ؟  ) طبقة صوت حادة 

على سبيل املثال ( .

لعملية  املرشح  يعتمد  درجة  أية  إلى   •

زراعة القوقعة على إشارة اليد ؟ 

اختبارات ما قبل العملية 

يعتمد األخصائيني على املقابلة الشخصية 

االختبارات  من  مجموعة  وعلى  للمرشح 

الرسمية املقننة قبل اتخاذ القرار النهائي 

املقابلة  تركز   . للعملية  املرشح  مبالئمة 

على  للمرشح  واالختبارات  الشخصية 

احلصول على معلومات حول مدى استفادة 

الشخص األصم من املعني السمعي خلف 

األذن  وعلى توقعات الشخص من العملية 

السمعي  التمييز  مجال  وفي   . وواقعيتها 

التمييز  تقييم   “ تدعى  اختبارات  تطبق 

 Auditory Discrimination السمعي”  

Assessment مثل :

العالية  الصوت  طبقة  بني  التمييز   •

واملنخفضة .

املرتفعة  الصوت  شدة  بني  التمييز   •

واملنخفضة .

التمييز بني طول استمرارية الصوت.  •

الصوت  في  العاطفية  السمات  متييز   •

أو  الغضب  حالة  في  الصوت  متييز   ( مثل 

احلزن أو الفرح ( .

متييز عدد املقاطع اللفظية .  •

متييز التنوع في طول اجلمل .  •

متييز العناصر فوق مقطعية في اجلمل   •

والعبارات .

التردد  ذات  الكالمية  األصوات  متييز   •

التردد  ذات  األصوات  مقابل  املنخفض 

العالي.

التتبع السمعي   •

االختالف في استقبال األصوات 
بجهاز 

زراعة القوقعة عن المعينات السمعية 

في  الطب  كلية  في  متت  دراسة   أشارت   

 New York University نيويورك   جامعة 

School of Medicine ونشرت في عام 2007  

في  رئيسية  اختالفات   ثالثة  وجود  إلى 

األشخاص  عند  األصوات  استقبال  عملية 

قبل  السمع  حاسة  فقدوا  الذين  الكبار 

اكتساب اللغة والقدرة على الكالم والذين 

زرعت لهم القوقعة في مراحل الحقة في 

الصم  عند  القوقعة  زراعة  عن  حياتهم 

الذين فقدوا سمعهم بعد اكتساب اللغة 

والكالم  وتتمثل هذه االختالفات في النقاط 

التالية : 

 “ املعكوسة   الترددات   “ ظاهرة    -

Reversed frequency “ والتي تصعب على 

أنواعها  األصوات مبختلف  استقبال  الصم 

ومنها األصوات الكالمية حيث أن املعينات 

الصم  األفراد  يستخدمها  التي  السمعية 

ذات  األصوات  وتضخيم  تكبير  على  تعمل 

يكون  القوقعة  وبزراعة  املنخفض  التردد 

سماع  على  التعود  األصم  الشخص  على 
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أو  استقبال  أصوات ضجيج أو خشخشة 

سواء  العالي  التردد  ذات  األصوات  صدى  أو 

كانت أصوات كالمية أو أصوات من البيئة . 

عليها  اعتاد  التي  السمعية  املعينات    -

الشخص األصم تعمل على تكبير وتضخيم 

ال  القوقعة  زراعة  جهاز  بينما   األصوات  

بل  األصوات  تضخيم  أو  تكبير  على  يعمل 

الشدة  ناحية  من  هي  كما  األصوات  ينقل 

شخص  عند  القوقعة  وبزراعة   ، واالرتفاع 

يجعله  اللغة  اكتساب  قبل  السمع  فاقد 

بالصوت   سمعي  غير  إحساس  يستقبل 

بأن  يعني  وذلك   ”non-auditory percept“

الشخص  من  يجعل  القوقعة  زراعة  جهاز 

فاقد السمع يشعر بوجود  “ شيء” معني 

بسماع  اإلحساس  له  يوفر  وال  الرأس  في 

الصوت كما كان احلال باستخدام املعينات 

السمعية . وهذا ما أكده األشخاص فاقدي 

السمع بعد اكتساب اللغة والذين أجريت 

أكدوا  حيث  القوقعة  زراعة  عملية  لهم 

القوقعة هو  زراعة  أن السماع بجهاز  على 

من  أكثر  طبيعي  بشكل  األصوات  سماع 

سماعها باملعينات السمعية . 

األصوات التي تصدر عن جهاز زراعة القوقعة 

هي أكثر حدة  sharper and crisper من تلك 

األصوات التي تصدر عن املعينات السمعية 

. وبعض األشخاص من فاقدي السمع قبل 

عند  صدموا  بأنهم  أفادوا  اللغة  اكتساب 

سماعهم األصوات الصادرة من  جهاز زراعة 

حادة  لهم  بالنسبة  كانت  والتي  القوقعة 

.  ويصف أحد األشخاص الصم من  كثيرا 

سماع  القوقعة  زراعة  عملية  أجروا  الذين 

األصوات على النحو التالي : 

األصوات  سماع  أن  قوله  أستطيع  الذي   “

عن  كثيرا  يختلف  القوقعة  زراعة  بجهاز 

لي  وبالنسبة   . السمعي  باملعني  السماع 

عما  يختلف  بالصوت  جديد  إحساس  هو 

كنت  ما  بتاتا  يشبه  وال   ، عليه  أعتدت 

يبدو  ما  وعلى   . السمعي  باملعني  أسمعه 

من الصعب جدا على الشخص الذي فقد 

مع  التكيف  اللغة  اكتساب  قبل  سمعه 

القوقعة  زراعة  جهاز  عن  الناجتة  األصوات 

بأن  أدرك  حتى  كثيرا  مني  األمر  .واستغرق 

الذي أسمعه عبارة عن أصوات فعلياً”

سماع  بني  االختالف  على  آخر  وكمثال   

الصوت باملعني السمعي  وسماعه بجهاز 

زراعة القوقعة هو ما يصفه شخص أصم 

يبلغ من العمر 20 عاما أجرى العملية حيث 

يصف سماع األصوات بالكلمات التالية : 

ولكن  عميق  سمع  فقدان  من  أعاني    “

ذات   ( العميقة  األصوات  سماع  ميكنني 

التردد املنخفض جدا ( و ال أستطيع سماع 

 . السمعي  باملعني  التردد  عالية  األصوات 

اسمع  كنت  السمعي  املعني  وباستخدام 

األصوات ذات التردد املنخفض كأنها أصوات 

سماع  استطيع  كنت  لذلك  مرتفعة 

اليسرى من  تنتج عن اجلهة  التي  األصوات 

مفاتيح البيانو بشكل جيد . وبعد عملية 

زراعة القوقعة أصبح األمر معكوسا متاما 

حيث انعكس اإلحساس بالصوت وأصبحت 

كأنها  العالي  التردد  ذات  األصوات  أسمع 

التردد  ذات  واألصوات  جدا  مرتفعة  أصوات 

جدا  منخفضة  أصوات  كأنها  املنخفض 

جدا  أزعجني  ما  وهذا  العلو  ناحية  من 

التردد  ذات  األصوات  سماع  اعتدت   ألني 

هذا  كون  من  متأكد  أكن  ولم  املنخفض 

األمور  من  بالصوت  باإلحساس  االنعكاس 

ذو  األشخاص  أحد  سألت  حتى  الطبيعية 

جميع  بأن  أفادني  والذي  الطبيعي  السمع 

على  تسمع  املنخفض  التردد  ذات  األصوات 

أنها منخفضة من ناحية العلو وأقل شدة 

من األصوات عالية التردد “ 

االستفادة من زراعة القوقعة 

عملية  أن  على  احلديثة  الدراسات  تؤكد 

القدرات  القوقعة حسنت كثيرا في  زراعة 

فقدوا  الذين  األشخاص  عند  السمعية 

حيث   . اللغة  أكتساب  بعد  سمعهم 

تطورت قدرة هذه الفئة على قراءة الشفاه 

اجلمل  على  التعرف  في  خاص  وبشكل 

املألوفة ، وحصل عدد من الذين أجريت لهم 

اختبارات  في  جيدة  نتائج  على  العملية 

كبير   تطور  ولوحظ  الكلمات  على  التعرف 

في التعرف على األصوات البيئية واألصوات 

املوسيقية . 

ما هي التطورات المتوقعة في 
عملية زراعة القوقعة ؟ 

الذي  الكبير  التكنولوجي  التقدم  مع 

نشهده في الوقت احلالي ونتيجة الدراسات 

الذين  األشخاص  على  متت  التي  الكثيرة 

أجروا عملية زراعة القوقعة من املتوقع أن 

تطرأ تطورات كثيرة على هذه العملية لعل 

أهمها هو التالي  :

زراعة  عملية  تطبيق  إمكانية  بحث   •

فقدان  من  أخرى  أنواع  على  القوقعة 

السمع وعدم اقتصارها على فقدان السمع 

العميق.

قصير  الكترودات  سلك  استخدام   •

لغرسه في جزء قصير من قوععة األذن 
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واجب مواءمة األماكن 
العامة للمعاقني

هو  مناسبة  بيئة  في  احلق  أن  في  ال شك 
ذوي  لألشخاص  املقررة  احلقوق  أهم  أحد 

اإلعاقة، ومعناه أن يحيا املعاق حياة طبيعية 

الذي يعيش فيه شأنه في ذلك  في احمليط 

إذا  يتحقق  ما  وهو  عادي،  شخص  أي  شأن 

أن  إلى كل ما يستطيع  الوصول  متكن من 

يصل إليه أي شخص آخر غير معاق، سواء 

وسائل  أو  طرق  من  العامة  املرافق  بتهيئة 

نقل أو اتصاالت أو منشآت حكومية ، أو عن 

من  وغيرها  السكنية  املباني  تهيئة  طريق 

املنشآت اخلاصة التي يتردد عليها املعاقون 

في حياتهم اليومية.

بيئة مناسبة  في  املعاق  تأكد حق  وقد   

من خالل البندين اخلامس والتاسع من إعالن 

 : أن  بالبند اخلامس  ورد  إذ   ، املعوقني  حقوق 

تستهدف  التي  التدابير  في  احلق  “للمعاق 

من  ممكن  قدر  أكبر  بلوغ  من  متكينه 

االستقالل الذاتي” ، كما ورد بالفقرة األخيرة 

من البند التاسع أنه : “إذا حتمت الضرورة 

 ، أن يبقى املعاق في مؤسسة متخصصة 

يجب أن تكون بيئة هذه املؤسسة وظروف 

بيئة  من  يستطاع  ما  أقرب  فيها  احلياة 

وظروف احلياة العادية لألشخاص الذين هم 

في سنه”.

في  املعاق  حق  أن  في  شك  من  وما   

احلق في مواءمة  يندرج عنه  بيئة مناسبة 

جعلها  مبعنى  للمعاقني،  العامة  األماكن 

مناسبة الستخدام املعاقني بحيث يسهل 

واالستعمال  والتنقل  احلركة  عليهم 

يتعني   ، املثال  سبيل  فعلى  لها.  اآلمن 

الوزارات املعنية بالنقل واملواصالت أن  على 

املناسبة  النقل  وسائل  تهيئة  على  تعمل 

لتسـهيل حركة املعاقني، كما يتعني على 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارتي 

تأمني منشآت تتالئم مع احتياجات الطالب 

املعاهد  أو  املدارس  في  سواء  املعاقني 

االتصاالت  وزارة  تلتزم  كما   ، واجلامعات 

الالزمة  التسهيالت  بتوفير  واملعلومات 

أجهزة  استخدام  من  املعاقني  لتمكني 

عما  فضالً  االتصاالت،  ومرافق  ومعدات 

يقع على وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات 

العمرانية من واجب إلزام اجلهات احلكومية 

الفنية  واملواصفات  بالشروط  واخلاصة 

املباني  في  توافرها  الواجب  واملعمارية 

واملرافق العامة خلدمة املعاقني...إلخ. 

د. محمد سامي عبد الصادق
ٔاستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق - جامعة القاهرة
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واجب مواءمة األماكن 
العامة للمعاقني

على  الضوء  إلقاء  نحاول  املقال،  هذا  وفي 
من  واألجنبية  العربية  التشريعات  موقف 
احلكومية  واملنشآت  العمل  أماكن  مواءمة 
واجلامعات  واملدارس  السكنية  واملباني 
التي  املنشآت  من  وغيرها  واملستشفيات 
يتردد عليها ذوو اإلعاقة. فلقد سعت معظم 
العامة  األماكن  تأهيل  نحو  العالم  دول 
والتأكيد  اإلعاقة  متحدي  الستخدام 
على ذلك من خالل تشريعاتها املنظمة 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو غيرها 
بعض  أفردت  التي  التشريعات  من 

نصوصها لتنظيم هذه املسألة.

املتحدة  بالواليات  بدأنا  وإذا 
األمريكية ، سنجد أن حق املواطن 
نظيفة  بيئة  في  عام  بوجه 
نشاطه  ملمارسة  ومناسبة 
أهم  من  يعد  املعتاد  اليومي 
احلقوق التي كفلها الدستور 
يلفت  ما  ولكن  األمريكي. 
اإلطار  هذا  في  انتباهنا 
املشرع  انشغال  هو 
خالل  من   ، األمريكي 
حقوق  حماية  قانون 
األمريكيني  املعوقني 
 Americans with(
 Disabilities Act
لسنة   )– ADA
1990م ، بتنظيم 

تفصيلي ألحكام تأهيل 
فاملتتبع   ، للمعاقني  العامة  األماكن 

ملا ورد بالباب الثالث من هذا القانون يالحظ 
تأكيد املشـرع على مالءمة األماكن العامة 
 ،  )Public Accommodations( للمعاقني 
تقع  التي  والتعديالت  اجلديدة  فاملنشآت 
تراعي  أن  يجب  القائمة  املنشآت  على 
إمكانية دخول املعاقني إليها ، وتشمل هذه 
األماكن املطاعم والفنادق واحملالت التجارية 
مبختلف أنواعها، كما أن الباب الثاني يؤكد 
العامة  املرافق  سير  تنظيم  عند  أنه  على 
يجب أال تغفل اجلهات املعنية حق املعاقني 
املرافق شأنهم في  في االستفادة من هذه 
األسوياء.  األشخاص  ذلك شأن غيرهم من 
أضف إلى ذلك ، حرص املشرع األمريكي في 
الباب الرابع اخلاص باالتصاالت على إقرار حق 
االتصال  خدمات  من  االستفادة  في  املعاق 
يتعني  إذ   ، اخملتصة  الشركات  توفرها  التي 

على 
الشركات  هذه 

نحو  املعاقني  حركة  تأمني 
توفير  مع  لالتصال  اخملصصة  الكبائن 
أجهزة  الستخدامهم  الالزمة  التسهيالت 
احلسية  اإلعاقة  ألصحاب  املعدة  االتصال 

وغيرها من األجهزة املماثلة.  

وعن الوضع في فرنسا:

وجود  عدم  من  الرغم  على  أنه  إلى  نشير   
 – املعاقني  حـقوق  لتنظيم  متكامل  قانون 
الرابع  بالفصل  الواردة  األحكام  بعض  وإمنا 
تقنني  من  والثاني  األول  الباب  من  كل  في 
 Code de làction( العمل االجتماعي واألسر
sociale et des familles( الصادر في ديسمبر 
سنة 2000م وبعض األحكام العامة الواردة 

بقوانني 
أن  إال    – أخرى 

بوجـه  اهتم  الفرنسي  املشرع 
خاص بإبراز احلق في مواءمة األماكن العامة 
للمعاقني ، وذلك في مواضع متفرقة وردت 
، وميكن أن نذكر منها  بشتى فروع القانون 
، ما ورد باملادة )L111-7( من تقنني التشييد 
 Code de la construction et( والسكنى 
لسنة   663 برقم  الصادر   )de lh̀abitation
1991م، إذ نصت هذه املادة على أن : “التنظيم 
وأماكن  اإلقامة  أماكن  وتهيئة  املعماري 
تخدم  التي  واملنشـآت  واملؤسسات  العمل 
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ودور  واجلامعات  املدارس  السيما   ، اجلمهور 
االستخدام  سهلة  تكون  أن  البد   ، التربية 

لألشخاص املعاقني”. 

قانون  من  الرابع  بالفصل  ورد  ما  وكذلك 
 )L114-3( العمل االجتماعي واألسر في املادة
املشار   )L111-7( املادة  حكم  على  تأكيداً 
واملعمارية  الهندسية  املالءمة  بشأن  إليها 
املعاقني  بدخول  تسمح  لكي  للعقارات 
إليها =، وهذا إلى جانب ما نصت عليه املادة 
)L35-1( من تقنني البريد واالتصاالت لسنة 
أدخلها  التي  التعديالت  ضوء  وفي  1984م، 
2003م  لسنة   1365 رقم  بالقانون  املشرع 
2003م  سنة  ديسمبر  من   31 في  الصادر 
االتصال  خدمات  عددت  أن  بعد   – والتي   ،
توفرها  التي  واملزايا  األفراد  املكفولة جلميع 
لهم – أكدت على حق املعاقني في االستفادة 
شأن  شأنهم  اخلدمات  هذه  من  الكاملة 
أبرز  ومن  األسوياء،  األشخاص  من  غيرهم 
لهم  تتوافر  أن  في  حقهم  اخلدمات  هذه 
التسهيالت التي تسمح لهم بدخول كبائن 

االتصال بامللك العام الستخدامها.

دول  تشريعات  مختلف  حرصت   ، وباملثل 
في  املعاق  حق  إقرار  على  األوروبي  االحتاد 
بيئة تتناسب مع ظروف اإلعاقة التي يعاني 
منها ، فقوانني البناء واإلسكان في كل من 
نصوصها  ضمنت  قد  والبرتغال  أسبانيا 
التأكيد على هذا احلق واجلزاءات املترتبة على 
عدم احترامه من قبل األشخاص أو اجلهات 
قانون  ألزم  وكذلك   ، بتطبيقه  املعنية 
مارس  من   18 في  الصادر  الدمناركي  البناء 
البناء  ومقاولي  مهندسي  1995م  سنة 
مبراعاة بعض املواصفات اخلاصة في املباني 
املعاقني  تساعد  بحيث  اإلنشاء  حديثة 
على استخدامها ، بعدما لوحظ قبل طرح 
من  محدوداً  عدداً  أن  وإصداره  القانون  هذا 
بالشكل  واملنشآت كانت تصمم  املساكن 
إقرار  مت  أنه  إال   ، املعاقني  املالئم الحتياجات 
من  املعاقني  ملتطلبات  مراعاة  القانون  هذا 

مواصفات البناء. 

وعلى المستوى اإلقليمي:

حماية  قوانني  من  العديد  اهتمام  ظهر 
بكفالة  العربية  الدول  في  املعوقني  حقوق 
له حرية  توفر  مناسبة  بيئة  في  املعاق  حق 
سبيل  على  منها  ونذكر   ، والتنقل  احلركة 
املثال ال احلصر : قانون رعاية املعوقني األردني 
نصت  ما  خالل  من  1993م  لسنة   12 رقم 
التونسي  والقانون   ، الثالثة  املادة  عليه 
1981م  سنة  مايو  من   29 بتاريخ   46 عدد 
 ، وحمايتهم  باملعاقني  بالنهوض  املتعلق 
لسنة   52 عدد  بالقانون  واملتمم  واملنقح 
سنة  مارس  من   14 في  الصادر  1989م 
وتأهيل  لرعاية  اليمني  والقانون   ، 1989م 
وكذلك   ، 1999م  لسنة   60 رقم  املعاقني 
 4 رقم  الفلسطيني  املعاقني  حقوق  قانون 
األماكن  مواءمة  تناول  الذي  1999م  لسـنة 
منه،  الثالث  الفصل  في  للمعوقني  العامة 
على  القانون  هذا  من   )13( املادة  نصت  إذ 
إلزامية  العامة  األماكن  مواءمة   -  1“  : أن 
تهدد  )أ(   : كانت  إذا  إال  املعنية  للجهات 
 . العام  للمكان  واألثرية  التاريخية  الناحية 
)ب( تشكل خطراً على أمن وسالمة املكان 
15 % من قيمة  العام . )ج( تكلف أكثر من 
املكان العام ... 2 - وفي احلـاالت املذكورة في 
البنود )أ ، ب ، ج( أعاله على اجلهات املعنية 
إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال املكان 
 )15( املادة  نصت  كما   ، للمعوقني”  العام 
وزارة احلكم احمللي مسئولية  أن تتولى  على 
بالشروط  واخلاصة  احلكومية  اجلهات  إلزام 
واملعمارية  والهندسية  الفنية  واملواصفات 
العامة  واملرافق  املباني  في  توافرها  الواجب 
، في حني  املعوقني  واجلديدة خلدمة  القدمية 
وزارة  “تعمل   : أن  على   )17( املادة  نصت 
الالزمة  التسهيالت  توفير  على  االتصاالت 
أجهزة  استخدام  من  املعوقني  لتمكني 

ومعدات ومرافق االتصاالت”.

وعن الوضع في لبنان:

لسنة   220 رقم  اللبناني  القانون  اهتم 
املعوقني  األشخاص  حقوق  بشأن  2000م 
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“حق  بـ  أسماه  ما  حتت  احلق  هذا  بتنظيم 
املعاق في حياة طبيعية” ، وذلك من خالل ما 
نصت عليه املادة )33( التي أشارت إلى أنه : 
“على كافة األبنية واملنشآت واملرافق العامة 
واخلاصة املعدة لالستعمال العام ، أن تكون 
مواصفاتها الهندسية منطبقة مع املعايير 
عليها  املنصوص  واألصول  الشروط  ووفق 

بهذا القانون” .

وفي المملكة العربية السعودية:

1421ه  لعام  املعوقني  رعاية  نظام  اهتم 
تنص  إذ  للمعاقني،  العامة  األماكن  مبواءمة 
: “يحدد اجمللس األعلى  املادة الثالثة على أن 
اجلهات  مع  بالتنسيق  املعوقني  لشئون 
الهندسية  واملواصفات  الشروط  اخملتصة 
واملعمارية اخلاصة باحتياجات املعوقـني في 
أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية 
من  وغيرها  العامة  األماكن  وفي  والعالج، 
أغراض  لتحقيق  تستعمل  التي  األماكن 
هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة 

بإصدار القرارات التنفيذية الالزمة لذلك”.

مناسبة  بيئة  في  املعوقني  حق  نظم  كما 
1402ه  لعام   7 رقم  السـامي  التعميم 
بشأن االشتراطات اخلاصة باخلدمات البلدية 
وزارة  تتكفل  والتي   ، باملعاقني  املتعلقة 
على  بالسهر  والقروية  البلدية  الشئون 
البناء  أنظمة  أوردته  عما  فضالً   ، تنفيذها 
االشتراطات  بشأن  املعمارية  والتصميمات 
من  االستفادة  للمعاق  تيسر  التي  الكافية 
االشتراطات  أبرز  ومن   . به  احمليطة  اخلدمات 
 ، املذكورة  وباألنظمة  بالتعميم  الواردة 
املباني  مراعاتها عند تصميم  الواجب  تلك 
 ، بها  امللحقة  واملصاعد  واخلاصة  العامة 
بجانب  مناسب  مبيل  منحدر  يضاف  بحيث 
الدرج لتسهيل حركة املعاقني في األماكن 
املساحة  تراعى  كما   ، عليها  يترددون  التي 
واحلمولة املناسبة في املصاعد امللحقة بتلك 
املباني . وكذلك احلال بالنسبة لالشتراطات 
املياه  دورات  تصميم  عند  مراعاتها  الواجب 

جزء  يخصص  بحيث   ، العامة  األماكن  في 

والنساء  الرجال  من  املعاقني  خلدمة  منها 

املشاة  ممرات  تصميم  عن  فضالً  وهذا   ،

واألرصفة ، والطرقات واملمرات داخل األماكن 

املساجد  تصميم  إلى  باإلضافة   ، العامة 

إعطاء  مع  يتناسب  مبا  مواقعها  واختيار 

احلرية الكاملة للمعاقني في احلركة.  

وفي جمهورية مصر العربية :

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة برقم 

األمان  حدود  شأن  في  2003م  لسنة   211

لدرء  الالزمة  واالحتياطات  واالشتراطات 

اخملاطر الفيزيائية وامليكانيكية والبيولوجية 

والكيميائية والسلبية وتأمني بيئة العمل. 

ومبوجب املادة األولى من هذا القرار تلتزم كل 

واالشتراطات  االحتياطات  باتخاذ  منشـأة 

والصحة  السالمة  لتوفير  األساسية 

اإلجراءات  “اتخاذ   : بينها  من  والتي  املهنية، 

أثناء  املعوقني  وتنقل  حركة  تسهل  التي 

وأن  اجلديدة،  املنشآت  إقامة  عند  العمل 

يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم 

منها” .

توفرها  التي  املزايا  برغم  أنه  واملالحظ   

التشريعات العربية بشأن ذوي اإلعاقة، إال أننا 

نتوقف أمام آلية تنفيذ هذه التشريعات وما 

هو األثر املترتب على مخالفتها، فاملشكلة 

التشريعات  إصدار  في  نراها  ال  احلقيقية 

تنفيذها  متابعة  في  وإمنا  أنواعها،  مبختلف 

في  نأمل   ، ولهذا  املعنية.  اجلهات  قبل  من 

أن يكون للمجالس املعنية بحقوق اإلنسان 

بارز في مراقبة تنفيذ  العربي دور  في عاملنا 

كما  املعاقني،  بشأن  الصادرة  التشريعات 

احلكومات  تدخل  أهمية  إلى  دعوتنا  جندد 

وإبراز  املعاقني،  تشـريعات  لتطوير  العربية 

وفي  العامة  األماكن  مواءمة  في  حقهم 

التنقل بسهولة ويسر، ملا يتخلف عن عدم 

مراعاة هذا األمر من أثار نفسية سيئة ميكن 

تدراكها بواسطة تشريعات واجبة النفاذ. 
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احتياجاتي

The impetus, of course, for 
inclusion of special needs children 
in mainstream schools is to 
address the issue of discrimination 
within society and education and 
allow students with disabilities 
an equal right and opportunity to 
be in mainstream schooling. The 
effort to address discrimination, 
however, is by implication, an effort 

to address the equally difficult 
issue of the education of socially 
and economically disadvantaged 
children. As the UN Convention 
points out, disability is closely 
aligned across the world with 
poverty and in many Western 
countries like the United States 
and Britain, it is also aligned with 
ethnicity. While African-American 

children represent 16% of school 
age children in the United States, 
they constitute 30% of children 
receiving special education.   

The coming together of like-
minded governments to endorse 
a UN Convention on the rights of 
disabled people is to be welcomed. 
As a document written on a global 

Inclusion – Can it Work?
By 
Dr Christopher Reynolds
British Institute for Learning Development

احتياجاتي

In 2001, we successfully placed 

a special needs child with down’s 

syndrome into a mainstream 

private school in the UAE.  With 

full assessments as to her needs, 

a teacher support and modified 

learning programme, this was the 

first time a special needs child had 
been placed in a private school 
in the UAE. Struggles with the 
headmaster and parent prejudice 
over the next year almost overcame 
us but some 9 years later the child 
is still at the school and is accepted 
as part of the school community. 

There are now many children with 
learning problems and special 
needs attending regular schools 
in the UAE but the process is 
not without its difficulties. While 
placing one or several children 
in a mainstream school can be 
accommodated, once government 
policy requires schools to accept 
special needs children into every 
class at their age-grade level 
there appears to be considerable 
problems as studies have shown in 
the United States and the United 
Kingdom..  

The push toward inclusive education 
has continued since the 1970s with 
the Rehabilitation Act of 1973 in 
the United States and the Warnock 
Report of 1978 in Britain. The UN 
Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities of 2006 propounds 
the rights of disabled people to 
education in mainstream schools and 
has fuelled new and renewed interest 
in making inclusion possible. 
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children more attuned attention. The 
argument is that just as children may 
have a right to receive mainstream 
schooling, they equally have the 
right not to attend public schools or 
be placed into mainstream classes. 
This quiet revolt against government 
policy, proclaims that full inclusion 
is not the answer for all children 
and there are many children who 
are better off (if parents can afford 
it or governments subsidise it) in 
special schools where they can get 
concentrated learning development 
and therapy, even if it is only for a 
period of a child’s development.

In sum, the general inclusion 
of special needs children into 
mainstream schools is an ideal and 
will remain an ideal unless it evolves 
into a concept of education that 
affects the very nature of schooling as 
we know it. Including special needs 
children and children with learning 
difficulties in mainstream schooling 
requires a change in perspective. It 
requires major adjustments to the 
policy and practice of education. 
It requires a change in the art of 
teaching.  Indeed, it fundamentally 
requires the current philosophy 
of education to be superseded 
by a broader and more proficient 
philosophy of learning where the 
model of one-school-fits-all is 
replaced by a variety of schooling 
options, including the provision of 
special schools for special children. 

احتياجاتياحتياجاتي

plane, however, the UN Convention 
presents high ideals, but doesn’t 
provide a workable concept of 
inclusion or strategies on how 
inclusion might be carried out. It 
leaves it to governments and schools 
to work out what inclusion actually 
involves and to try to make it work.

While government policy and laws 
now exist to insist on the inclusion 
of children with disabilities into 
mainstream schools, the efforts of 
policy makers have fuelled a global 
effort to make it work but caused 
global frustration with the problems 
preventing its success. It’s not just 
that school processes and policies 
need to change, or, indeed, the craft 
of teaching needs to change, it’s that 
the majority of people involved in 
making it work can’t make it work.  
Even Dame Mary Warnock, whose 
1978 study acted as a catalyst for 
whole school integration in Britain, 
has confessed that her committee 
made several mistakes in judgement. 
The first mistake was to remove 
categorisation and assume that all 
children were the same and should 
be treated the same. The second 
mistake was to advocate integration 
without due consideration of the 
social factors that effect learning 
ability, such as poverty and social 
deprivation. 
 
There is no argument that for 
inclusion to work the emphasis 
on academic achievement and 
competition needs to give way to 
a ‘school as social community’ 
approach with a shift in focus from 

the blackboard (achieving curriculum 
standards) to differentiated learning. 
Understandably, the ideal would 
be to have both. But the struggle 
to make it work and to change 
schooling has led to so much strife 
that it is now legitimate to talk of 
the politics of inclusion. 

Those endeavouring to make 
it work want to talk of flexible 
learning environments and the use 
of the support teacher approach or 
the multilevel teaching approach; 
of co-teaching and team teaching. 
While, in theory, there is very little 
resistance from schools, inclusion 
impacts schools in different ways. 
Thus, many of the issues schools 
face in trying to make it work 
have to do with administrating 
the exercise. Inclusion of special 
needs children into schools requires 
additional funding and resources. It 
then requires administration staff 
to make critical decisions about 
balancing the use of resources across 
the school, the use and placement 
of teachers, then the training of 
teaching and support staff, and 
the use of professional support. 
The problems are compounded for 
schools, and the children, in low 
socio-economic areas where, as in 
Britain for example, up to 50% of 
children in a class could require 
learning support.  

The main concern in all this effort to 
make inclusion work should be, of 
course, for the children and how they 
faire under an inclusion programme. 
One might assume that the benefits 

for children attending mainstream 
schools would be tremendous. The 
widening of the circle of friends, 
social acceptance, participation in 
a wonderful array of sporting and 
artistic activities, and educational 
support, is to mention but a sample 
of the advantages of inclusion. 
And, given that a school, teachers 
and parents are making an effort 
to include children in all aspects of 
classroom education, the experience 
for the child will set a pathway for 
the rest of their life. However, the 
story of the smooth and successful 
inclusion of a special needs child 
into mainstream schooling appears 
to be the exception rather than the 
rule. 

When children struggle in class 
or in making friends they become 
unhappy and disheartened with 
schooling and learning. Children 
who don’t get on, act up, won’t try 
to do their work or develop attention 
and behavioural issues, and then find 
themselves excluded from class, 
either formally or informally. 
If the spiral of friction and 
frustration continues, children will 
possible develop a heightened sense 
of alienation. If there are ‘issues’, 
these are compounded when 
children progress from primary 
school to secondary school where 
there are not the learning support 
programmes in place and schooling 
is much more competitive. 

The reaction from the more able and 
capable middle class has been to find 
special schools which can give their 
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options, including the provision of 
special schools for special children. 

احتياجاتياحتياجاتي

plane, however, the UN Convention 
presents high ideals, but doesn’t 
provide a workable concept of 
inclusion or strategies on how 
inclusion might be carried out. It 
leaves it to governments and schools 
to work out what inclusion actually 
involves and to try to make it work.

While government policy and laws 
now exist to insist on the inclusion 
of children with disabilities into 
mainstream schools, the efforts of 
policy makers have fuelled a global 
effort to make it work but caused 
global frustration with the problems 
preventing its success. It’s not just 
that school processes and policies 
need to change, or, indeed, the craft 
of teaching needs to change, it’s that 
the majority of people involved in 
making it work can’t make it work.  
Even Dame Mary Warnock, whose 
1978 study acted as a catalyst for 
whole school integration in Britain, 
has confessed that her committee 
made several mistakes in judgement. 
The first mistake was to remove 
categorisation and assume that all 
children were the same and should 
be treated the same. The second 
mistake was to advocate integration 
without due consideration of the 
social factors that effect learning 
ability, such as poverty and social 
deprivation. 
 
There is no argument that for 
inclusion to work the emphasis 
on academic achievement and 
competition needs to give way to 
a ‘school as social community’ 
approach with a shift in focus from 

the blackboard (achieving curriculum 
standards) to differentiated learning. 
Understandably, the ideal would 
be to have both. But the struggle 
to make it work and to change 
schooling has led to so much strife 
that it is now legitimate to talk of 
the politics of inclusion. 

Those endeavouring to make 
it work want to talk of flexible 
learning environments and the use 
of the support teacher approach or 
the multilevel teaching approach; 
of co-teaching and team teaching. 
While, in theory, there is very little 
resistance from schools, inclusion 
impacts schools in different ways. 
Thus, many of the issues schools 
face in trying to make it work 
have to do with administrating 
the exercise. Inclusion of special 
needs children into schools requires 
additional funding and resources. It 
then requires administration staff 
to make critical decisions about 
balancing the use of resources across 
the school, the use and placement 
of teachers, then the training of 
teaching and support staff, and 
the use of professional support. 
The problems are compounded for 
schools, and the children, in low 
socio-economic areas where, as in 
Britain for example, up to 50% of 
children in a class could require 
learning support.  

The main concern in all this effort to 
make inclusion work should be, of 
course, for the children and how they 
faire under an inclusion programme. 
One might assume that the benefits 

for children attending mainstream 
schools would be tremendous. The 
widening of the circle of friends, 
social acceptance, participation in 
a wonderful array of sporting and 
artistic activities, and educational 
support, is to mention but a sample 
of the advantages of inclusion. 
And, given that a school, teachers 
and parents are making an effort 
to include children in all aspects of 
classroom education, the experience 
for the child will set a pathway for 
the rest of their life. However, the 
story of the smooth and successful 
inclusion of a special needs child 
into mainstream schooling appears 
to be the exception rather than the 
rule. 

When children struggle in class 
or in making friends they become 
unhappy and disheartened with 
schooling and learning. Children 
who don’t get on, act up, won’t try 
to do their work or develop attention 
and behavioural issues, and then find 
themselves excluded from class, 
either formally or informally. 
If the spiral of friction and 
frustration continues, children will 
possible develop a heightened sense 
of alienation. If there are ‘issues’, 
these are compounded when 
children progress from primary 
school to secondary school where 
there are not the learning support 
programmes in place and schooling 
is much more competitive. 

The reaction from the more able and 
capable middle class has been to find 
special schools which can give their 
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التي  األمور  أهم  من  املؤهلة  البيئة  تعتبر 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اندماج  في  تساهم 

في اجملتمع، وإن تهيئة وسائل املواصالت لنقل 

أن  حيث  البيئة،  هذه  أجزاء  أهم  من  املعاقني 

والتسهيالت  املتطلبات  من  العديد  هناك 

ليتمكن  النقل  وسائل  في  توفيرها  الواجب 

بشكل  اليومية  حياتهم  ممارسة  من  املعاقون 

طبيعي أسوة بغيرهم، 

وتعتبر بيئة وسائل النقل من األمور األساسية 

حلقوق  الدولية  االتفاقية  عليها   أكدت  التي 

 ،2006 عام  أقرت  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

عن  للحديث  منها   )9( املادة  خصصت  والتي 

النقل،  وسائل  ذلك  في  مبا  الوصول،  إمكانية 

املباني  في  واملعوقات  العقبات  إزالة  وضرورة 

العمومية  )اجلمعية  النقل  ووسائل  والطرق 

لألمم املتحدة، 2006(. إضافة إلى قانون املعاقني 

على   )25( مادته  الذي نصت  اإلمارات  دولة  في 

أن يتوافر في الطرق واملركبات العامة ووسائل 

واملواصفات  والبحرية  واجلوية  البرية  النقل 

صاحب  وحاجة  الستعمال  الالزمة  الفنية 

االحتياجات اخلاصة )وزارة الشؤون االجتماعية، 

)2006

حاجة  هي  النقل  وسائل  إلى  املعاق  حاجة  إن 

احلياة  مستلزمات  قضاء  أجل  من  ماسة 

تلقي  أو  العمل  إلى  التنقل  مثال  اليومية 

العناية الصحية، بل إنها حاجة أكبر من حاجة 

إجنازاتي

إنجازاتي

اجتاهات األشخاص ذوي اإلعاقة 
حنو  استخدام وسائل النقل العام 

يف إمارة دبي
)الدراسة الفائزة جبائزة دبي للنقل املستدام 2009، عن 

أفضل حبث أكادميي(

إعداد الباحثان: روحي عبدات، ناظم فوزي 
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني  
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نظيره الفرد العادي، ألن قدرات املعاق البدنية واحلركية 

والبصرية ورمبا السمعية محدودة لدرجة جتعلنا نقر 

املناسبة هي إحدى اخلطوات  النقل  توفير وسيلة  أن 

الهامة في تسهيل عملية نقله ودمجه في اجملتمع، 

وجعل هذه الفئة أكثر اعتماداً على الذات في قضاء 

احتياجاتها اليومية وتفاعلها مع اجملتمع )عبد العال، 

 .)2005

ولقد حاولت بعض الدول حتسني حركة ونقل املعاقني 

النقل،  وسائل  مستخدمي  أمام  العوائق  كإزالة 

مسارات  على  باملعاقني  خاصة  خدمات  وتسيير 

قبل  من  تسير  صغيرة  مركبات  وبواسطة  محددة 

للمعاقني  النقل  خدمات  وتقدمي  ربحية،  غير  جهات 

املنحدرات  ذات  األجرة  سيارات  وخدمة  الهاتف  عبر 

خلدمة املعاقني من الباب إلى الباب فيما نظمت في 

العالم العديد من الندوات املتخصصة لنقل املعاقني  

)Rickert, 2003; Rickert, 2004(وعلى الرغم من كل 

هذه التسهيالت إال أنه ال يزال املعاقون في دول كثيرة 

من العالم يعانون من تبعات عدم تهيئة بيئة وسائل 

النقل، وعم توفر إرشادات سمعية وبصرية، متكنهم 

قدر ممكن  وبأقصى  وأمان،  بسهولة  استخدامها  من 

من االستقاللية. 

واملواصالت  الطرق  هيئة  أعدت  فقد  دبي  إمارة  وفي 

معاييراً خاصة بخدمات نقل املعاقني وتصميم البنية 

التحتية املهيأة للمعاقني في دبي، تضمنت الوصول 

وخاصة  النقل  وسائل  حركة  حول  املعلومات  إلى 

انتظار  التذاكر، ومنطقة  وأكشاك  للمعاقني بصرياً، 

الباصات واملترو املناسبة للمعاقني  احلافالت، وعتبات 

لضعاف  واملناسبة  فيها  املتوفرة  واإلضاءة  حركياً، 

إيصالها  يتم  التي  املعلومات  إلى  إضافة  البصر، 

بالصم  اخلاصة  اإلرشادية  اللوحات  طريق  عن  بصرياً 

املنتشرة  االنتظار  وأماكن  واملظالت  السمع،  وضعاف 

)RTA, 2008( في الشوارع

ومن خالل مراجعة الباحثان لألدب النظري املتعلق بهذا 

املتوفرة  الدراسات  ندرة في  أن هناك  تبني  األمر، فقد 

النقل  وسائل  تهيئة  مدى  حول  العربي  عاملنا  في 

الدراسة  هذه  تعتبر  لذلك  للمعاقني،  ومناسبتها 

القليلة  الدراسات  ومن  اإلمارات  دولة  في  األولى  هي 

جداً في الوطن العربي والتي تناولت املشكالت التي 

استخدامهم  عند  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تواجه 

تتمخض  أن  املتوقع  ومن  العام،  النقل  لوسائل 

التي  والتوصيات  الدراسة  لها  توصلت  التي  النتائج 

وضعها الباحثان، عن حلول مالئمة للمشكالت التي 

النقل،  لوسائل  استخدامهم  خالل  املعاقني  تواجه 

وكيفية جذب املعاقني لهذه الوسائل وجعلهم أكثر 

قدر  وبأقل  اجملتمع  أفراد  ببقية  أسوة  لها  استخداماً 

ممكن من اإلعتماد على اآلخرين.
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أهداف الدراسة:
األهداف  حتقيق  إلى  احلالية  الدراسة  سعت 

التالية :

ذوي  األشخاص  اجتاهات  على  التعرف   )1

العام  النقل  وسائل  استخدام  نحو  اإلعاقة 

في دبي.

تواجه  التي  الصعوبات  على  التعرف   )2

استخدامهم  أثناء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

لوسائل النقل العام في دبي.

لوسائل  املعاقني  استخدام  مدى  معرفة   )3

)سمعية،  اإلعاقة  لنوع  تبعاً  العام  النقل 

)ذكر،  املعاق  جلنس  وتبعاً  بصرية(،  حركية، 

أنثى(.

التعرف على الرؤية املستقبلية للمعاقني   )4

نحو استخدام وسائل النقل في إمارة دبي

على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تشجيع   )5

خالل  من  العام  النقل  وسائل  استخدام 

التي  واحتياجاتهم  مطالبهم  على  التعرف 

متكنهم من القيام بذلك.

أهمية الدراسة: 
كونها  احلالية  الدراسة  أهمية  تكمن   

التي  اإلمارات  دولة  في  األولى  الدراسة 

وسائل  تهيئة  مدى  على  الضوء  سلطت 

أنها  إلى  إضافة  للمعاقني،  املناسبة  النقل 

سوف تخرج مبجموعة من التوصيات الهامة 

للمسؤولني واجلهات املعنية من أجل التغلب 

أثناء  املعاقني  تواجه  التي  الصعوبات  على 

استخدامهم لوسائل النقل العام.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تألف مجتمع الدراسة من األشخاص املعاقني 

والسمعية  اجلسدية  اإلعاقات  ذوي  من 

والبصرية، العاملني في إمارة دبي والقاطنني 

فيها، إضافة إلى املعاقني الذين يترددون على 

إمارة دبي إما بحكم طبيعة عملهم، أو من 

االستبانة  توزيع  وبعد  والترفيه،  الزيارة  أجل 

على عدد كبير من هؤالء، مت جمع االستبانات، 

والتي تبني بعد فرزها وتصنيفها أن )53( منها 

اعتبرت  حيث  االحصائي،  للتحليل  صاحلة 

فيما بعد عينة الدراسة

أهم نتائج الدراسة:

- تبني عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اجتاهات 
العام  النقل  وسائل  استخدام  نحو  املعاقني 

20.80%

45.20%34.00%

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغير نوع اإلعاقة

جسدية

بصرية

سمعية
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تعزى إلى جنس املعاق ذكراً كان أم أنثى، حيث 
تبني أن اجتاهاتهم نحوها هي سلبية، ويعزو 
الباحثان السبب في ذلك إلى أن كال املعاقني 
التسهيالت  نفس  يتطلبان  وإناثاً  ذكوراً 
والتعديالت على وسائل النقل، ونفس األدوات 
املساعدة واملعينات اإليضاحية، وكذلك فهم 
يحصلون على معلوماتهم عن وسائل النقل 
العام من مصادر متشابهة، األمر الذي يجعل 

اجتاهاتهم نحوها متشابهة<

-  تبني أن الصعوبات التي تواجه األشخاص 

لوسائل  استخدامهم   عند  اإلعاقة  ذوي 

النقل تختلف باختالف اإلعاقة، حيث يواجه 

صعوبات  اجلسدية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

أكثر من ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية

استخدموا  الذين  اإلعاقة  ذو  األشخاص   -

 )43.4%( هم  دبي  في  العام  النقل  وسائل 

فيما.

لم  الذين  للمعاقني  املئوية  النسبة  بلغت   -

يستخدموا وسائل النقل العام )%56.6( من 

مجموع األشخاص املعاقني الذين لم يسبق 

العام في  النقل  أن استخدموا وسائل  لهم 

استخدام  منهم  ألي  يسبق  لم  حيث  دبي، 

فيما  العمومية،  احلافالت  أو  املائي  احلافلة 

كانت أكثر استخداماتهم للحافالت اخلاصة 

كالنوادي  والتجارية  التعليمية  باملؤسسات 

والشركات، فيما استخدم ما نسبته )15.1%( 

سيارات األجرة.

- تبني أن الصعود إلى وسيلة النقل هي من 

أهم أسباب عدم استخدامهم لوسائل النقل 

املعاقني،  من   )30.2%( واجهها  حيث  العام 

دفع  في  فتتمثل  تليها  التي  الصعوبات  أما 

التعرفة أو احلصول على التذكرة حيث بلغت 

نسبتها )%26.4( من املستجيبني

- وجود الكثير من الصعوبات أو االنطباعات 

وسائل  عن  املعاقون  يحملها  التي  املسبقة 

يكون  ال  قد  والتي  دبي،  في  العام  النقل 

لبعضها أساًس من الصحة، 

ال  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من   )41.5%( أن   -

يفكرون في استخدام وسائل النقل العامة 

توفر  إلى  الباحثان  يعزوه  ما  وهو  دبي،  في 

التي  أسرهم  سيارات  أو  اخلاصة  سياراتهم 

تشعرهم بالراحة واالستقاللية بشكل أكبر، 

إضافة إلى وجود انطباعات مسبقة سلبية 

عن وسائل النقل 

سوف  الدراسة  عينة  من   )64.2%(  -

التنقل  في  اخلاصة  سياراتهم  يستخدمون 

منهم سوف   )49.1%( وأن  أساسي،  بشكل 

التنقل،   العائلة في  يعتمدون على سيارات 

أنه مسوف يستخدمون   )45.3%( أفاد  فيما 

مترو دبي في املستقبل.

 

احلصول  يفضلون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص   -

على املعلومات عن وسائل النقل عن طريق 

وسائل اإلعالم املرئي واملسموع بدرجة أولى.

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان مبا 

يلي:

تشكيل جلنة من هيئة الطرق واملواصالت   -

االجتماعية  الشؤون  وزارة  ومن  دبي  في 

املعاقني  تواجه  التي  تتولى بحث الصعوبات 

العام  النقل  لوسائل  استخدامهم  أثناء 

على  وتشجيعهم  عليها،  التغلب  وكيفية 

استخدامها.

إجراء حمالت التوعية املوجهة لألشخاص   -

التعديالت  حول  ومؤسساتهم،  اإلعاقة  ذوي 

وسائل  في  للمعاقني  املتوفرة  والتسهيالت 

النقل العام في دبي.

حول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تدريب   -

استخدام وسائل النقل العام، من أجل كسر 

احلاجز النفسي.

للمعاقني  التسهيالت  من  املزيد  توفير   -

في وسائل النقل العام وخاصة ذوي اإلعاقة 

اجلسدية، لتسهيل صعودهم ونزولهم منها، 

وحرية حتركهم داخلها.

اخلاصة  املرافق  في  التسهيالت  توفير   -

يرتبط  وما  العام،  النقل  وسائل  مبواقف 

احلصول  وسهولة  صحية،  مرافق  من  بها 

دفع  وآلية  النقل،  املعلومات عن حركة  على 

التعرفة.

إنجازاتي
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تتوجه 

اسرة حترير جملة عاملي

 بأعطر التهاني إىل كل من

عاصم عثمان خليلي

 مركز الفجيرة لتأهيل املعاقني – مدرس التربية املوسيقية املثالي  

مريم علي اليماحي

مركز الفجيرة لتأهيل املعاقني – فئة املتطوع املثالي

حممد ارمحه
مركز رأس اخليمة لتأهيل املعاقني – مدرس الكمبيوتر املتميز

مشروع “تسنيم”  لصناعة الشوكوالته
 املشروع املتميز

 وذلك مبناسبة فوزهم بجائزة األميرة هيا للتربية اخلاصة 
)الدورة الثانية(

متمنني لهم دوام التوفيق والعطاء في عملهم، والتميز في خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة 
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هي مثال للفتاة اإلماراتية املثابرة، اليت مل 
متنعها إعاقتها البصرية عن التعلم وحتقيق 
أهدافها، بل والتفييوق على زمائها والتميز 

يف خدمة جمتمعها من خال عملها. 
درست منار في مركز دبي لتأهيل املعاقني، قسم 

الثانوية  دراستها  وأكملت  البصرية،  اإلعاقة 

العامة في مدارس التعليم العام التابعة لوزارة 

إحدى  اجلامعة  كانت  حيث  والتعليم،  التربية 

حصلت  حيث  حدود،  حتدها  ال  التي  طموحاتها 

وتعمل  القانون،  في  البكالوريوس  درجة  على 

عن  أول  كمحامي  القضائي  السلك  في  حالياً 

قضايا الدولة.

ومن أجل االستفادة من جتربة منار الغنية باإلجناز، 

كان لـ”عاملي” هذا احلوار معها، والذي قدمت من 

خالله خالصة جتربتها على شكل مقترحات من 

واحلفاظ  لألمام،  اإلعاقة  بقضية  الدفع  شأنها 

في  املعاق  بالشخص  تليق  التي  املكانة  على 

اجملتمع:

مييا هييي املشييكات اليييت واجهتييك 
خال عملية التعليم يف مدارس الدمج؟ 

عدم توفير كتب خاصة بطريقة برايل، عدم توفر 

توافر  وعدم  آنذاك  املتطورة  والتقنيات  األجهزة 

الوسائل التعليمية املناسبة، وعلى الرغم  من 

لقناعتي  التعّلم  على  مصّرة  كنت  فقد  ذلك 

بأنني أمتلك قدرات ال تقل عن زمالئي.

كيييف تعاملييت مييع هييذه املشييكات 
وتغلبت عليها؟ 

إرادتي  على  لتؤثر  املشكالت  هذه  تكن  لم 

على  أعتمد  كنت  فقد  التعلم،  نحو  ودافعيتي 

اإلمالء، وقمت بطباعة املنهج على طابعة برايل 

لتسجيل  الصوتي  التسجيل  واستخدام  يدوياً،ً 

في  مراجعتها  ثم  ومن  التعليمية  احلصص 

املنزل.

زك رغم كل املعيقات،  كونك أثبتِّ جدارتك ومتيُّ

فمييا هي اقرتاحاتييك ليكون املعاقييني متميزين 

على الدوام ويصلون إىل أهدافهم؟
لهم  املناسبة  التعليمية  البيئة  توفير   -

بعناصرها املادية والبشرية 

املعاق،  مع  التعامل  بكيفية  األسرة  توعية   -

مساندة  األسرة  تكون  لكي  اإلعاقة،  وتقبل 

وداعمة لعملية التعّلم والتأهيل. 

للنظرة  يتصدى  لكي  شخصياً  املعاق  تأهيل   -

نفسه  من  واثقاً  ويكون  اجملتمع،  من  السلبية 

ومن قدراته.

واالجتماعيني  النفسيني  األخصائيني  توفير   -

تترتب  نفسية  آثاراً  هناك  ألن  الضرورة،  عند 

على اإلعاقة، خاصة إذا كانت البيئة غير مهيأة 

للشخص املعاق.

ومنحه  املعاق  قدرات  من  التقليل  عدم   -

من  الكثير  هناك  ألن  قدراته،  ليبرز  الفرصة 

املعاقني املبدعني، والذين ينتظرون فرصة لتفريغ 

طاقاتهم والتعبير عنها.

 

املوجهيية  وتوصياتييك  اقرتاحاتييك  هييي  مييا 
ألسيير املعاقييني بصريًا، وكذلييك للمعاقييني بصريًا 

أنفسهم، وللمجتمع بشكل عام؟
نفسه  على  يعتمد  لكي  فرصة  املعاق  منح   -

الزائدة  اتكالياً، فاحلماية  حتى ال يكون شخصاً 

ميتلك  دام  وما  الوراء،  إلى  تعيده  األسرة  من 

قدرات ومهارات فال بد أن يوظفها خلدمة نفسه 

ومجتمعه. 

ومعاملة  املعاق،  تدليل  في  اإلفراط  عدم   -

املعاق نفس معاملة إخوته األسوياء مع مراعاة 

خصوصية حالته

- دمج املعاق في اجملتمع وعدم اخلجل من وضعه

التي  العقبات  رغم  ميّل  وال  املعاق  ييأس  ال  أن   -

أمامه، حتى وإن فشل، فإن هذا الفشل يجب أن 

يشكل له دافعاً نحو النجاح والتميز. 

متميزون

منار حممد مال اهلل 
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ــم د.  ــفى امللك فيصل التخصصي في الرياض ،باس ــر مستش          في عام 1988 نش
ــاجند ود.سقطي و د. أبو إصبع ملخص في مجلة بحوث األطفال يصف حالة أطفال  س
ــدة اجلنب درقية مصحوب بقصر في القامة  ــعوديني لديهم انخفاض في هرمون الغ س
ولديهم مشاكل في العينني وتأخر عقلي. .بعد هذه املقالة اخملتصرة توالت بقية احلاالت 
املنشورة من الكويت وقطر وفلسطني والسعودية عن عدة أطفال لهم نفس األعراض.
وسمي املرض بعدة أسماء ولكن أشهرها متالزمة ساجند سقطي  أومتالزمة انخفاض 
ــه املميز . ويعتبر  ــم والعقل والوج ــون الغدة اجلنب درقية املصحوب بضعف اجلس هرم
املرض مرضاً وراثيا ناجتاً عن حدوث طفرة في جني)مورث(على الذراع الطويلة لكروموزوم 
واحد. وينتقل املرض من األبوين احلاملني للمرض إلى بعض أطفالهم .وهو ينتقل بالوراثة 

املتنحية والتي تعطي نسبة %25 احتمال تكرار اإلصابة في كل حمل.

األعراض :  الحمل والوالدة

 حركة الجنين ٔاثناء الحمل قليلة وبطيئة.
 في العادة  يكون وزن الطفل املصاب عند الوالدة ما بني 2  إلى 3,5 كيلو غرام وأطوالهم 
ــاوة رمادية اللون  ــم.يولد الكثير من األطفال املصابون باملرض بغش ــا بني 40الى45 س م
على اجلزء األمامي من العني وقد تكون مصحوبة بابيضاض في العدسة.وهذه الغشاوة  
ــد تضعف النظر،  ــتمرت  ملدة طويلة ق ــة العني إذا اس ــة بابيضاض في عدس املصحوب
ــكل يصعب عالجه.ولكن من املالحظ أن هذه  حيث يضمر معها العصب البصري  بش
الغشاوة  تخف  عند ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم إلى احلد الطبيعي ويتم ذلك 
بعد مرور عدة اشهر.ومع ذلك يجب متابعة طبيب العيون للتأكد من عدم احلاجة ألجراء 

عملية إلزالة الغشاوة عن طريق  استئصال العدسة أو زراعة القرنية لو لزم األمر.

متازمة ساجند سقطي

 SANJAD SAKATI
Syndrome

صفاتي
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صفاتي

 تشنجات إذا نقص مستوى الكالسيوم او 
املغنيسيوم في الدم.

 نقص في املناعة وسهولة انتقال العدوى 
لهم مثل الزكام.

األوصاف والمالمح

   قصر القامة

   صغر حجم الرأس

   قصر الرقبة

   ذقن صغير

ــرف األنف  ــني ط ــافة ب ــي املس ــول ف    ط
والشفة العليا

ــرة  ــة صغي ــفلية والعلوي ــراف الس  األط
وقصيرة

   العينني غائرتني

   غشاوة على العينني .

   األذنني كبيرتني وقريبتني من الذقن

النمو الجسدي

   منو األسنان طبيعي .
   قصر شديد في القامة . 

ــو  )زيادة ضعيفة  ــديد  في النم    بطء ش
في الوزن و مع زيادة قليلة في ا لطول( .

ــيط  ــر بس ــاك تغي ــر هن ــدم العم ــع تق م
ــام   الع ــكل  والش ــه  الوج ــح  مالم ــي  ف
ــد يبدو  ــال ق ــبيل املث ــم،فعلى س للجس
ــهر  ــي الش ــه ف ــنتني كأن ــل ذو الس الطف
الثالث من العمر و ذو السبع سنوات كأنه 

في السنة الثانية من العمر.  

اكتساب المهارات والنمو العصبي :

ــاب املهارات  ــام في اكتس ــم تأخر ع لديه
ــيط  ــادة يكون لديهم تأخر بس ــي الع . وف
ــع تأخر في النطق  في املهارات العقلية م
ــؤالء األطفال قابلني للتعلم  والتواصل. وه
ــم وتقدمي  ــام به ــد االهتم ــن عن والتحس
ــبة  ــج التأهيلية والتعليمية املناس البرام
ــر تزيد عند  ــدة التأخ لقدراتهم.كما أن ش
ــدم حصولهم على  ــد ع ــم أو عن إهماله

العناية الالزمة . 

التطور الحركي :

ــي املهارات يجلس  ــة للتأخر العام ف نتيج
كثير من األطفال املصابون عند إكمالهم 

ــنة األولى من العمر. كما يتأخرون في  الس
االنقالب واحلبو واملشي. 

التطور النفسي :

تشابه الناحية النفسية لألطفال املصابني 
مبتالزمة ساجند سقطي احلاالت النفسية 
ــر عقلي من النوع  ــال املصابني بتأخ لألطف

البسيط إلى حد بعيد.

التشخيص :

ــخيص على األعراض وبعض  يعتمد التش
ــم األعراض  ــن أه ــات الطبية.وم الفحوص
ــص الوزن  ــا األطباء هو نق ــي يهتم به الت
وقصر القامة عند الوالدة مع وجود األشباه 
ــاوة البيضاء  ــزة ملالمح الوجه والغش املمي
ــة العني.ويتأكد وجود  على القرنية وعدس
املرض بشكل كبير عند انخفاض مستوى 
هرمون الغدة جنب درقية والكالسيوم في 
ــتوى  ــذي يصحبه ارتفاع في مس الدم وال
الفوسفات . هذه األعراض في العادة تكون 
ــخيص املرض .ولم يكن هناك  كافية لتش
ــخيص املرض بشكل تام  حتليل معني لتش
إلى وقت قريب،فقد اكتشف اجلني)املورث( 

53عالمي



ــبب للمرض والذي يوجد على الذراع  املس
ــوزوم واحد.ولذلك قد  ــة من كروم الطويل
يحتاج الطبيب فحص لهذا اجلني إذا كان 
ــبة  ــك في وجود املرض.أما بالنس لدية ش
للوالدين فال تظهر عليهما أي عالمة من 
ــاكل  عالمات املرض وال يكون لديهما مش
في الغدة اجلنب درقية وال توجد اضطرابات 
ــيوم والفوسفات وذلك  في متثيل الكالس
ألن احلالة من احلاالت الوراثية فإن اي عائلة 
يولد لها طفل مصاب بهذه املتالزمة فانه 
ــد احتمالية اإلصابة  ــكل تلقائي تزي وبش
ــاجند  ــة و حتدث متالزمة س ــذه املتالزم به
ــرة في أحد  ــبب حدوث طف ــقطي بس س
ــذراع الطويلة  ــى ال ــات املوجودة عل اجلين
ــان لدية  لكروموزوم  واحد.ومبا أن كل إنس
نسختان من كل جني)مورث( تأتيه من كال 
أبوية،فان املرض ال يحدث إال إذا كان جميع 
ــختني معطوبتني)أي فيهما طفرة(. النس

فلذلك فان املرض ال يصيب إال األشخاص 
الذين كال نسختيهم التي أتت إليهما من 
ــخص الذي  ــا معطوبة بينما الش أبويهم
ــليمة ونسخة معطوبة  لدية نسخة س
ال  و  ــرض  للم ــالً  حام ــخصاً  ــمى ش يس
ــر عليه أي عالمة من عالمات املرض.  يظه
والطفرات التي حتدث في اجلينات)املورثات(

ــت أمرا نادرا بل يعتقد أن كل إنسان  ليس
ــي أكثر من جني ،  ــة أكثر من طفرة ف لدي
وال يكون لألمر أهمية إال إذا حدث أن تزوج 
ــرأة لديها  ــني معطوب ام ــل حامل جل رج
ــادة ال يعلم الزوجني  ــس األمر.وفي الع نف
ــا حاملني للمرض إال بعد والدة طفل   أنهم

لهما مصاب باملرض. 

ــي عبارة  ــقطي ه ــاجند س ــة س ومتالزم
ــة( في  ــذ اخللق ــي )أي من ــل خلق عن خل
ــرز هذه الغدة  ــب درقية.فال تف الغدة اجلن
هرمونها وال تستجيب النخفاض مستوى 
الكالسيوم أو  ارتفاع الفوسفات. و سبب 
ــب درقية لهرمونها  ــدم إفراز الغدة اجلن ع
ــه ناجت عن  ــن يعتقد ان ــروف ولك ــر مع غي

خلل أو نقص في مادة معينة تتحكم في 
ــدة اجلنب درقية ولكن هذه املادة أيضا  الغ
ــاف  ــر معروفة.ولكن يعتقد أن اكتش غي
املورث املسبب لهذا املورث قد يعطي دالئل 
ــباب البيولوجية  ــاعد في فهم األس تس

النخفاض هذا الهرمون.

ــار درقية  في اجلزء  األمامي  تقع الغدة اجل
للرقبة .وهي عبارة عن أربع غدد ملتصقة 
ــن اخللف..وتفرز الغدة  ــدة الدرقية م بالغ
ــمها وهذا  اجلنب درقية هرمونا يعرف باس
ــيوم  الكالس ــتوى  الهرمون يتحكم مبس
والفوسفات في الدم.ويقوم هذا الهرمون 
برفع الكالسيوم عند انخفاضه في الدم 
ارتفاعه.ويقوم  الفوسفات عند  ويخفض 
ــادة امتصاص  ــة عن طريق زي بهذه املهم
ــاء وتذويب بعض  ــن األمع ــيوم م الكالس
ــوم  ــا يق ــام .كم ــن العظ ــيوم م الكالس
بالتحكم بكمية الكالسيوم والفوسفات 
ــو يقلل من  ــا الكليتني.فه ــي متتصه الت
ــيوم الذي يخرج عن طريق  كمية الكالس
البول ويزيد من خروج الفوسفات .ولذلك 
ــص هرمون الغدة جنب درقية فان  عند نق
ــض ويرتفع  ــيوم ينخف ــتوى الكالس مس
ــي الغدة  ــة ه ــفات.والغدة الدرقي الفوس
ــم بها  ــي ال تتحك ــدة الت ــاء الوحي الصم
الغدة النخامية في املخ.و ال يتحكم بإفراز 
ــتوى  ــدة جنب درقية إلى مس هرمون الغ

الكالسيوم والفوسفات في الدم.

العالج  :
ــذا املرض كما  ــافي له ــد عالج ش  ال يوج
ــراض الوراثية  ــال في كثير من األم هو احل
ــؤالء األطفال ال  ــن هذا ال يعني أن ه . ولك
ــة  والتأهيلية. ــة الطبي يحتاجون الرعاي
ــتفيدون من البرامج  وهؤالء األطفال يس
ــي تقدم لهم. ــة و التأهيلية الت العالجي
ــال إلى  ــؤالء األطف ــاء أمور ه ــه أولي وننب
متابعة طفلهم مع طبيب أطفال يثقون 
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ــة األطفال ذوي  ــة اهتمام برعاي فيه ولدي
ــور إلى  ــاء األم ــح  أولي ــا ننص اإلعاقة.كم
ــاق املال خاصة  التحلي باحلكمة عند إنف
في األمور التي لم ينصح بها الطبيب.وان 
ــم القدرة على األنفاق فعليهم  كان لديه

البحث عن البرامج. التأهيلية املفيدة.

الكالسيوم والفوسفات 
ــدة جنب درقية  ــج نقص هرمون الغ  يعال
ــمى  هرمون  ون  عن طريق إعطاء دواء يس
ــز ولذلك يجب عدم  ألفا وهذا الدواء مرك
تغيير اجلرعة من دون الرجوع إلى الطبيب 

املعالج.

ــات  كربون أو  ــوم   األملني ــيد  هيدروكس  
الكالسيوم لتخفيض مستوى الفوسفات 

في الدم.

سلفات املغنيسيوم إذا كان الطفل لدية 
انخفاض في مستوى املغنيسيوم.

ــب التحليل  ــب اجلرعة حس ــر الطبي  يغي
وحاجة املريض

العيون :
ــذه املتالزمة مبتابعة  ــح املصابون به ينص
ــاوة  ــون و ذلك ملتابعة الغش ــب العي طبي
ــاع العني  ــة وفحص ق ــى القرني ــي عل الت
وقياس ضغط العني.في بعض احلاالت قد 
ــض املراهم والقطرات   يصف الطبيب بع
ــة ومالحظة حجم  ــتمرار املتابع ــع اس م
ــات في القرنية وقاع  ــتوى التكلس و مس
ــاوة التي على القرنية  العني.ومبا أن الغش
ــة( عند  ــت خفيف ــا)إذا كان ــزول لوحده ت
ــاج  يحت ال  ــه   األطفال،فأن ــن  م ــر  الكثي
ــي .ولكن قد يحتاج تدخل  للتدخل اجلراح
الطبيب إذا استدعى األمر عن طريق زراعة 
ــة إذا كانت تٌأثر  ــة العدس ــة أو إزال القرني

على البصر. 

التغذية  
ــة األطفال املصابون   قد يكون ضعف بني
ــقطي ناجت عن املرض  ــاجند س مبتالزمة س
ــوء  ــد يكون ذلك أيضا ناجت عن س ولكن ق
ــى  ــل عل ــول الطف ــدم حص ــة وع التغذي
كفايته من السعرات احلرارية.لذلك احرص 
ــن الطعام  ــل املزيد م ــى إعطاء الطف عل
ــة التغذية فقط  وعليك متابعة أخصائي
ــعرات  تعطي الطفل أطعمة غنية بالس
احلرارية كالبدياشور والكرولني وغيرها من 

األطعمة املغذية.

ــكلة في تغذية طفلك  إذا كان هناك مش
ــب أنبوب  ــك الطبيب بتركي ــد ينصح فق
ــاء الطفل  ــن طريق األنف إلعط تغذية ع
ــهيل  ــعرات احلرارية وتس ــن الس ــد م املزي
ــر من الناس  ــة إعطاء الدواء.والكثي عملي
ــهل جدا   ــه أمر س ــه ولكن ــون من يتخوف
ــرف انه ليس  ــك إال أن جتربة لتع ــا علي وم

بالشكل الذي تتصور.

قد يعطيك الطبيب بعض احللول أو الدواء 
ــيء متكرر  ــن ق ــي م ــك يعان إذا كان طفل

نتيجة الرتخاء صمام املعدة العلوي . 

التدريب والتعليم :
ــم وتدريب  ــى تعلي ــم احلرص عل ــن امله م
ــل الكثير من  ــذ الصغر .ويغف الطفل من
اآلباء عن هذا اآلمر نتيجة النشغالهم مع 
ــاكل الكالسيوم  املشاكل األخرى ،كمش
والتغذية.ولذلك يجب احلرص منذ الوالدة 
ــمى  ــام ببرنامج  يس ــة القي ــى عملي عل
ــى  ــد عل ــذي يعتم ــيط املبكر.وال بالتنش
ــواس الطفل  ــيط جميع ح ــة تنش عملي
ــمعية والبصرية واحلسية عن طريق  الس

اللعب ومداعبة الطفل. 

ــني مبتالزمة  ــال املصاب ــض األطف عند بع
ــض األعراض  ــقطي تظهر بع ــاجند س س
ــابهة ملا يسمى مبرض التوحد ولذلك  املش
ــال من بعض  ــؤالء األطف ــتفيد ه قد يس

البرامج املعدة لهذه الفئة من األطفال.
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الناحية النفسية للوالدين وبقية األطفال
 

ــا إذا أخبرهم  ــى ابنهم خصوص ــم واحلزن عل ــي األهل من األل يعان
األطباء أن هؤالء األطفال معرضني لالضطرابات في املخ وااللتهابات 
اخلطيرة التي تؤدى إلى وفاتهم في سن مبكرة ويزيد النفسية سوء 

إذا تدخل بعض األقارب اجلهالء ملواساتهم .

ــيوم  ــتوى الكالس ــيتهم إذا تعدل مس ــن نفس ــا األبناء تتحس أم
ــبه  ــيوم في الدم .وطبيعة هؤالء األطفال تش واملاغنيس

ــاب بالتوحد.وأيضا ال يحبون  طبيعة الطفل املص
ــى التعامل  ــال و مييلون إل ــع األطف اللعب م

ــالن اللذان  ــار فقط.حتى الطف ــع الكب م
ــة يرفضان ملس  ــا من نفس املتالزم هم

ــس الطفل  ــض.إذا مل ــم البع بعضه
ــذه املتالزمة أخيه اآلخر  املصاب به
ــديد  ــعر بفزع ش ــذي مثله يش ال
ــع أنهم يحبون بعضهم  وبكاء.م
وال  ــداً  ج ــني  وحساس ــض  البع
ــتغنون عن بعضهما لكن ال  يس

ميكنهما اللعب معا.   

المتابعة  :

 يحتاج املريض متابعة دورية مع طبيب 
األطفال  .وفي العادة تكون الزيارات متقاربة 

ــيوم  ــتوى الكالس ــى أن يتم التأكد أن مس إل
ــدم ثابتة ثم تقل عدد الزيارات  وبقيت األمالح في ال

تلقائيا.

 تتم متابعة الطفل بتحليل الدم ملالحظة الكالسيوم والفوسفات 
واملغنيسيوم واليوريا وبعض التحاليل التي تعكس مستوى التغذية 
كنسبة الهيموجلوبني وغيرها.ويعدل الطبيب جرعة الدواء حسب 

نسبة الكالسيوم والفوسفات.

ــتويات  ــب إلى إجراء بعض التحاليل ملعرفة مس ــد يحتاج الطبي  ق
ــهال.لكي ال يحدث انخفاض  األمالح إذا أصيب الطفل بقيء أو إس
ملستوى الكالسيوم نتيجة لعدم امتصاص األمعاء لدواء وان ألفا.

ــكل عام يزيد من احتمال حدوث التشنجات  ارتفاع درجة احلرارة بش
لكل األطفال،والطفل املصاب بهذا املرض. لذلك عليك التنبه لهذا 

األمر.

نصائح عامة من مجرب 

ــات  ــرة إن هذه املتالزمة نادرة وال يوجد عليها دراس أعزائي أفراد األس
ــذا فإننا نورد  ــل وتزودهم مبعلومات، ل ــاعد األه أو أبحاث كثيرة تس

النصائح التالية من بعض أولياء األمور: 

ــه بحاجة  ــني أيديكم ألن ــو أمانة ب ــع ابنكم فه ــوا وض ــى أن تتقبل  أمتن

ــاعدة إضافية من أحد املقربني  ــر مس لعناية خاصة قد حتتاج بعض األس

لألسرة)كوالدة األم( أو خادمة أو ما شابه ملساعدة األم 

ــي رعاية الطفل .وفي اقل األحوال على األب  ف

مساعدة األم في رعاية الطفل وتخفيف 

احلِمل الذي تتعرض له األم.

ــافي للمرض  ــد عالج ش  - ال يوج

ــاه فقط  ــم االنتب ــك عليك لذل

تضرون طفلكم عند جتربتكم 

لعالجات ليست حتت إشراف 

طبي.

- جتنبوا العالج بالكي.وعدم 

الذهاب إلى الطب الشعبي 

ــة.  الطريق ــك  بتل ــالج  للع

ــدواء  ــد ال ــام مبواعي واالهتم

العالج  ــع  ــم من قط وأحذرك

ــؤدي إلى تدهور خطير  الن ذلك ي

للطفل.

ــمحوا لآلخرين بإثارة الشفقة  - ال تس

والعزاء عندما يرون طفلكم واستمتعوا مع 

اآلخرين مبواضيع أخرى.

ــفى بني حني وآخر وسوف ترقدون في  -انتم بحاجة إلى مستش

ــب املمرضات ومعاملتهن باحترام حتى يصبحن  أيام أحيانا عليكم كس

صديقات للعائلة والطفل.

ــن اإلبر حتى يعتاد عليها ألنه بحاجة للتحليل  ــدم تخويف طفلك م  - ع

بني فتره وأخرى.

ــع ذوي اخلبرة واالختصاص ألن عامة  ــو عن مرض طفلكم إال م - ال تتحدث

الناس يعطون نصائح خاطئة الن لقصر القامة أنواع مختلفة.

- ال تقارنوا أطفالك باألطفال الطبيعيني وال تشغلوا بالكم في مواضيع 

قدرها اهلل وكانت.

ــتفيدون من  ــرة لديها طفل  مصاب بهذا املرض.فقد تس تعرفوا على أس

بعض األمور ولكن عليكم االنتباه واحلرص  على االستفادة من اإليجابيات 

وجتنب السلبيات.

www.weratah.com

عالمي56



أن موضوع اخلصائص السلوكية للموهوبني عامة ، واملوهوبني من 
ــى رأس قائمة املوضوعات  ــمعية كان وال يزال عل ذوي اإلعاقة الس
ــس , وقد تركزت  ــام كبير في مراجع علم النف ــي حتظى باهتم الت
ــؤالء املوهوبني  ــف عن ه ــات وكتابات الرواد في مجال الكش دراس
ــلوكية واحلاجات املرتبطة  ــى جتميع اخلصائص الس ورعايتهم عل
ــي تناولت  ــات الت ــذا وقد تعددت الدراس ــات وفهمها. ه والدراس
ــن في ضوئها  ــا املوهوبني , والتي ميك ــص التي يتصف به اخلصائ
ــة “تيرمان”  ــات دراس ــرف على املوهوب ، ومن بني هذه الدراس التع
ــه أبرزت اخلصائص  ــة تتبعي Terman, & Oden )1947( وهي دراس

التالية : )محمود منسي ، عادل السعيد ، 2002 : 37(

لديه القدرة على القيام بأداء األعمال الفعلية التي حتتاج إلى   
مجهود ذهني عال.

يتعلم بسرعة وسهولة أكثر من غيره.  

لديه بصيرة قوية إزاء حل املشكالت التي تواجهه.  

يقظ وذو قدرة على املالحظة الدقيقة.  

سريع الضيق بالعمليات الروتينية.  

ــئلة غير التقليدية وغير الواقعية  مييل إلى طرح األفكار واألس  

.

ــمة جانبا ثابتا في شخصية الفرد وبالتالي فإنها ميكن  ومتثل الس

ــزه عن أقرانه من جراء ثباتها هذا ، وهو ما يعتبر أمرا جوهريا  أن متي

ــمات  ــق هناك عديد من الس ــار ، ومن هذا املنطل ــي هذا املضم ف

ــني ومتيزها , وميكن  ــخصية املوهوب ــي متثل جوانب ثابتة في ش الت

ــا أن نتعرف عليهم , وأن نحددهم من كثير من األفراد .  من خالله

ــمات بني سمات عامة , وأخرى نوعية )عادل  وتتنوع مثل هذه الس

عبد اهلل محمد ، 2005 : 165(.

خصائص املوهوبني 
من ذوي اإلعاقة السمعية :

د- عطية عطية محمد
ٔاستاذ الصحة النفسية

 المساعد بكلية التربية 
جامعة الزقازيق
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وميكن للوالدين خاصة وجميع أفراد اجملتمع 
ــرف على بعض  ــي التع ــاهمة ف عامة املس
ــلوكية في  صفات املوهوب وخصائصه الس
مجال اإلبداع , القيادة , الدافعية, والتعليم. 
ــات  ــذه الصف ــم ه ــان أله ــي بي ــا يل وفيم
واخلصائص : )مركز املوهوبني بجدة , 2001(

صفات يف جمال اإلبداع 

ــأل أسئلة عن  ــتطالع , يس محب لالس  
كل شيئ وباستمرار.

ــكالت متعددة,  ــه أفكار وحلول ملش لدي  
وتتسم إجاباته بالذكاء .

يعبر عن رأيه بجرأة وال يخشى النقد.  

ــاف  ــب اكتش ــي من ح ــدر عال ــى ق عل  
الغامض.

سريع البديهة واسع اخليال.  

ــة  والطراف ــة  الدعاب ــروح  ب ــع  يتمت  
والفكاهة.

مرهف احلس وذو عاطفة جياشة وسريع   
التأثر عاطفيا .

صفات يف جمال القيادة :

ــؤوليات , وينجز كل  كفئ في حتمل املس  
ما يوكل إليه .

ذو ثقة كبيرة وجرئ أمام اجلمهور.  

محبوب بني زمالئه .  

يألف ويولف من اجلميع .  

يتمتع مبرونة في التفكير.  

اجتماعي وال يفضل العزلة.  

صفات يف جمال الدافعية :

ــعى إلى إتقان أي عمل يوكل إليه أو  يس  
يرغبه وينفذه بدقة.

ال يستريح إلى األعمال الروتينية .  

بحاجة إلى قليل من احلث إلمتام عمله.  

يفضل العمل مبفرده أحيانا .  

ــور الكبار التي ال يبدي من هو   يهتم بأم  
في سنه أي اهتمام لها.

غالبا ما يكون حازما ومغامرا .  

ــياء والعيش بطريقة  يحب تنظيم األش  
منظمة .

صفات يف جمال التعلم .

ــة و مصطلحات  ــة لغوي ــه حصيل لدي  
تفوق مستوى عمره ويتقن استخدامها.

ــرة من املعلومات عن  لديه حصيلة كبي  
مواضيع شتى .

سريع البديهة وقوي الذاكرة .  

ــريع  ــذ البصيرة ومحلل للوقائع وس ناف  
ــياء  ــأل عن كيفية األش لتوقع النتائج ويس

وحيثياتها.

ــد  والقواع ــة  األنظم ــض  ببع ــم  مل  
والقوانني التي تساعده على وضع التعليم 

واستخالص النتائج .

ــياء من زوايا  ــة , ويرى األش حاد املالحظ  
ــادل  ــم وع ــد احللي ــود عب ــة )محم مختلف

السعيد: 2002, 38: 40(.

الذكاء 

ــراد املوهوبني كما يرى أن  يختلف هؤالء األف
“روبر” Roper )1991( عن غيرهم من العاديني 
ــب ذكاءهم ,  ــة وذلك فيما يتعلق بنس عام
ــم بالتعقيد  ــم التي تتس ــة ذكائه وطبيع
ــى التعميم إلى جانب  ــدرة العالية عل والق
ــة على اإلبداع أو  ــم العالية املصاحب قدرته
ــى التنبؤ بالنتائج  ــة, وقدرتهم عل االبتكاري
ــن أن يحدث من  ــؤ مبا ميك ــة , والتنب املتوقع
مشكالت . وهناك العديد من السمات التي 

ميكننا أن نستدل من خاللها على مثل هذه 
ــن أهم ما ميكن أن  ــر أو املتغيرات وم العناص
ــم به مثل هؤالء األفراد من سمات في  يتس

هذا الصدد ما يلي : 

)محمد هويدى ، 1994: 114(

التفكير الفردي االستقاللي .  

الكفاءة الذاتية العقلية .  

التفكير التباعدي.  

احلدس والبصيرة .  

ــكار  األف ــة  مناقش ــي  ف ــة  متع ــد  يج  
امليتافيزيقية .

مييل باستمرار إلى البحث .  

فضولي أو محب لالستطالع .  

البراعة اللفظية .  

يحب املناقشات املتعمقة ومييل إليها .  

ــادل عبد اهلل  ــرة غير عادية )ع لديه ذاك  
محمد : 2005، 171-172(.

ولم تتقطع الدراسات والبحوث في هذا اجملال 
ــة كل من : فاتن موسى  ــارت دراس , وقد أش
 Schonebaum ”1995(، “سكونبم جينفر آن(
Gennifer Ann )1997(، إيناس خضر )2002( 
ــمون  ــني يتس ــني واملتفوق ــى أن املوهوب ، إل
مبجموعة من اخلصائص: اجلسمية، العقلية  
االجتماعية, االنفعالية، الشخصية، وامليول 

نعرض لهذه اخلصائص بإيجاز كما يلي :

اخلصائص اجلسمية :

أظهرت نتائج الدراسات املستفيضة لعلماء 
ــمي  ــتوى النمو اجلس ــم النفس أن مس عل
ــذه الفئة من األطفال  والصحة العامة له
يفوق بل وأفضل من املستوى العادي , فهم 
ــوال وأوفر صحة عن غيرهم  أكثر حيوية وط
من األطفال العاديني، ولكن هذا ال يعني أنه 
ــل حظا في منوه  ــم من هو أق ــد بينه ال يوج
ــني، مفيد حواشني،  ــمي )زيدان حواش اجلس
ــل  ــإن الطف ــام ف ــكل ع 2004 : 346(. وبش
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املوهوب يتمتع باخلصائص اجلسمية التالية:

الوزن األكبر عند امليالد .  

املشي والكالم في وقت مبكر .  

البلوغ في وقت مبكر .  

الظهور املبكر لألسنان .  

التغذية أعلى من املتوسط.)زينب شقير: 2002, 189(.  

زيادة في الطول والوزن واتساع الكتفني .  

قدرة حركية عالية.  

عيوب حسية أقل.  

قلة عيوب النطق واألعراض العصبية   

اخلصائص العقلية 

ــي متيز املتفوقني  ــن أهم الصفات الت ــر اخلصائص العقلية م تعتب
ــو العقلي  ــني, إذ يرتفع معدل النم ــن العادي ــن غيرهم م ــا ع عقلي
للطفل املتفوق عقليا عن معدل النمو العقلي للطفل العادي )عبد 
ــارت كثير من الدراسات  ــالم عبد الغفار :1997, 106(. وقد أش الس
ــي هذا اجملال إلى الصفات العقلية للمتفوقني عقليا من األطفال         ف

)Winebrenner, 2002:10-11( : و من هذه الصفات

القدرة على تعلم القراءة في سن مبكرة .  

ازدياد القدرة على استخدام اجلملة التامة في سن مبكرة .  

الشغف بالكتب في سن مبكرة .  

ازدياد احلصيلة اللغوية في سن مبكرة .  

الدقة في املالحظة واستيعاب ما يالحظه الطفل وقدرته على   
تذكر ما يالحظه .

القدرة على إدراك العالقة العقلية أو السلبية في سن مبكرة.  

القدرة على تركيز االنتباه ملدة أطول من الطفل العادي .  

تعدد امليول في سن مبكرة .   

حب االستطالع .  

تفضيل العمل االستقاللي .  

القدرة على إدراك العالقة العقلية أو السلبية في سن مبكرة   

اخلصائص االجتماعية :

يقال أن املوهوبني أكثر انطواء وأقل مشاركة في احلياة االجتماعية , 
ولكن بعض الدراسات تشير إلى خصائص مغايرة , فقد أشارت إلى 

أن غالبية املوهوبني هم أكثر انفتاحا , وأكثر نقدا ملا يجري حولهم 
وأكثر استقرار من الناحية االجتماعية وأكثر التزاما باملهمات التي 
ــاعر  ــية ملش ــم وأكثر واقعية في أدائها, وأكثر حساس ــوكل إليه ت
اآلخرين كما أنهم أكثر استمتاعا باحلياة ممن حولهم )فوزية محمد 
ــات حددت  ــر: 1993, 171(. وبصورة عامة فإن كثير من الدراس أخض
ــص االجتماعية للطفل املوهوب واملتفوق كما يلي : ) كمال  اخلصائ

أبو سماحة ، 2004 : 26-25(

يشعر باحلرية ويعشقها .  

يبادر للعمل , ويقدم العون لآلخرين .  

ــي أغلب  ــارك ف ــي , ويش ــي واالجتماع ــاط الثقاف ــب النش يح  
األنشطة البيئية .

ــة املوهوب على  ــل صداق ــب األصدقاء , ويفض ــى كس قادر عل  
العادي.

ــارة الناس  ــل إلى مج ــة اجتماعيا وميي ــمات مقبول ــع بس يتمت  
ومجاملتهم .

يطمح في الوظائف العالية ويعتز بنفسه ويثق بها .  

ميلك القدرة على نقد ذاته واإلحساس بعيوبه .  

يتحمل املسئولية وميلك القدرة على قيادة اآلخرين.  

اخلصائص االنفعالية 

ــي ال تعد ذات  ــك اخلصائص الت ــص االنفعالية تل ــد باخلصائ يقص
طبيعة معرفية , أو ذهنية , ويشمل ذلك كل ما له عالقة باجلوانب 
الشخصية واالجتماعية والعاطفية )فتحي جروان ، 2002 : 89( وقد 
أشارت كثيرا من الدراسات إلى أن املوهوب واملتفوق ميتاز باخلصائص 

االنفعالية التالية: ) كمال أبو سماحة ، 2004 : 348(

ــية بدرجة تفوق  ــتوى من التكيف والصحة النفس يتمتع مبس  
أقرانه.

يتوافق بسهولة مع التغيرات اخملتلفة واملواقف اجلديدة .  

ــة نقص الفرص  ــوء التكيف نتيج ــكال س يعاني من بعض أش  
املتاحة في املدرسة ملتابعة اهتماماته اخلاصة .

ــي وال يضطرب أمام  ــزان االنفعال ــى بدرجة عالية من االت يتحل  
املشكالت التي تواجهه.

سريع الرضا إذا غضب , وال مييل إلى احلرام والتعصب .  

سريع الغضب وعنيد , إذا ال يتخلى عن رأيه بسهولة .  

ــى الصبر  ــه القدرة عل ــهولة ولدي ــة وال يحبط بس ــه قوي إرادت  
والتسامح.
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقيية عامان ميين النفيياذ، األثر 

اآلني وآفاق التطبيق

عوامل  اإلعاقة  قضية  تنازعت  لقد 
عدة أفضت بها إلى البقاء خارج بقعة 
الزمن،  من  ردحا  واالهتمام  الضوء 
تعاقب  وأثقلها  القرون،  عركتها  حيث 
بعض  شجونها  على  فزادت  السنون، 
من  اإلقصاء  أهلها  وأورثت  شجون، 
شتى مناحي احلياة، في واقع فيه انعدم 

تكافؤ الفرص واختل ميزان املساواة.

وكشأن سائر األحرار، ناضل األشخاص 
وتقومي  اخللل  لتصحيح  اإلعاقة  ذوو 
االعوجاج في كل ما يتعلق بقضيتهم. 
في  فجرها  بزغ  التي  النضال  ورحلة 
الثلث األخير من القرن املنصرم، تكللت 
وال نقول انتهت، بتبني اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، في كانون أول/

ديسمبر 2006، لتدخل حيز النفاذ بعد 
املصادقة العشرين عليها في شهر أيار 

مايو 2008.

ليست  العبرة  إن  قائل:  يقول  وقد 
وإمنا  األحكام،  وكثرة  النصوص  بتعدد 
مبا يتوافر لهذه النصوص من ضمانات 
على  القول  وهذا  واحترام.  تطبيق 

صحته وسالمة منطقه، يبدو فيه من 
التعميم واإلجمال ما يجعله مبتسرا 

بعيدا عن الدقة والكمال.

اجملتمع،  حال  لسان  هو  إمنا  فالقانون 
وتعبير عّما استقر في الضمير من قيم 
القانون-  -أي  بعد  وهو من  ومعتقدات، 
أحد أدوات ترجمة التحوالت والتغيرات 
االجتماعي  السلوك  في  إحداثها  املراد 

في قضية ما.

وملا كانت اإلعاقة قد تكونت مفاهيمها 
اجتماعية  صور  ظل  في  وقوالبها 
والضعف  املسكنة  قوامها  منطية 
القرار  صنع  مراكز  فإن  القدرة،  وعدم 
التي هي من نسيج اجملتمع ومكوناته، 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  باال  تلِق  لم 
واخلطط  السياسات  وضع  خضم  في 
إصدار  على  احلال  واقتصر  التنموية، 
بعض التشريعات اخلاصة التي تعكس 
خيريا،  رعائيا  توجها  جوهرها  في 
واملفاهيم  النمطية  والقوالب  يتناغم 
ومن  اإلعاقة  عن  السائدة  املغلوطة 
التشريعات  تلك  فجاءت  يعايشونها. 

`

حقوقي

حقوقي

د. مهند صالح العزة - األردن
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ومواثيق  التضامن  ببيانات  ما تكون  أشبه 
على  نصوصها  تستعصي  التي  الشرف 
التنفيذ اإلجرائي كما يعرفه رجال القانون، 
لدى  السائد  الضمني  االنطباع  أن  حتى 
ليست  التشريعات  تلك  أن  الكثيرين 
ملزمًة في أصلها، والبرهان على ما ندعيه 
هو ظاهرة عدم تطبيق النصوص القانونية 

اخلاصة باإلعاقة أو ضعفه -التطبيق-.

 من هنا، كان السبيل إلى تغيير هذا الواقع 
في  التحول  إلى  السعي  هو  التشريعي 
املفاهيم التي تتعلق باإلعاقة وتنبني عليها 
النصوص القانونية ذات العالقة. فظهر ما 
الرعائي  الطبي  االجتاه  من  بالتحول  يعرف 
يرتبط  وما  اإلعاقة  إلى  ينظر  الذي  اخليري، 
بها من خدمات على أنها مسألة إنسانية 
محضة، تتعلق بأشخاص مرضى ومبعثها 
القائم على  االجتاه  إلى  والعطف،  الرحمة 
ذوي  األشخاص  أن  مبعثه  الذي  احلقوق 
التي  نفسها  احلقوق  لهم  إمنا  اإلعاقة 
وما  احلقوق  تلك  ميارسون  وهم  لغيرهم، 
من  أساس  على  خدمات  من  عنها  يتفرع 

القانون والدستور ومبادئ العدالة.

صيغة  في  األخير  التوجه  هذا  ترجم  وقد 
إرادات  توافق  متثل  ملزمة،  دولية  اتفاقية 
على  عليها  واملصادقة  املوقعة  الدول 
على  وتغليبه  احلقوقي،  البعد  ترسيخ 
كافة؛  املستويات  على  الرعائي  املنحى 

الدولية واإلقليمية والوطنية.

وعلى الرغم من توافر اإلرادة السياسية في 
الدول العربية للتغيير واإلصالح في مجال 
يستدل  والتي  الدولية،  االتفاقية  تطبيق 
عليها من خالل بعض املبادرات إال أن هناك 
اضطراب في مرده إلى عوامل عدة بعضها 
وميكن  فني.  اآلخر  والبعض  أيدولوجي 

تلخيص تلك العوامل على النحو اآلتي:
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ٔاوال: العوامل األيدولوجية

االجتاه  غلبة  أن  إلى  اإلشارة  لقد سبقت   

الطبية  النظرة  مصدره  الذي  الرعائي 

لعب  قد  محيطها،  عن  مبعزل  لإلعاقة 

األشخاص  إقصاء  إلى  أفضى  سلبيا  دورا 

بيّنا  وقد  العام.  الشأن  عن  اإلعاقة  ذوي 

أثره  قد طال  التوجه  أن هذا  كذلك كيف 

باألشخاص  اخلاصة  القانونية  النصوص 

ذوي اإلعاقة، من حيث كون تلك النصوص 

عامًة وفضفاضة.

وإذا كان القانون، وكما ذكرنا آنفا، أداًة من 

حدوث  تصور  ميكن  ال  فإنه  التغيير،  أدوات 

ما  فإن  وضحاها.  عشية  بني  التغيير  هذا 

مدى  على  والضمائر  األذهان  في  استقر 

قانون.  إصدار  مبجرد  تغييره  ميكن  ال  قرون، 

فيه  املشاركون  وحتى  بل  القرار،  فصانعو 

تزال  ال  أنفسهم،  العالقة  أصحاب  من 

التي  التقليدية  تسيطر عليهم املفاهيم 

ورثناها كابرا عن كابر، ولم نتفكر فيها إال 

منذ بضع سنني على مضض واستحياء.

يجد صداه،  ما  أول  السائد  العام  فالفكر 

تتخذ  التي  التشريعات  في  يجده  إمنا 

وسيلًة لتكريس ذلك الفكر وإصباغ صفة 

حقيقته  في  كان  ولو  عليه،  املشروعية 

العنصري  التمييز  فقوانني  مشروع.  غير 

التي كانت سائدًة في الكثير من الدول ال 

يقول أحد مبشروعيتها، وفقا ملبادئ حقوق 

اإلنسان والقانون الطبيعي، ومع ذلك، فإن 

املمارسات العنصرية كانت جتد لها أساسا 

على  اجتماعي  توافق  عن  يعبر  تشريعيا 

االجتماعي  التحول  حدث  ثم  تكريسها. 

الذي وإن ظهر فجأ بثورة أو حركات مناهضة 

سلمية، إال أنه نضج عبر سنني طويلة من 

النضال والدعوة إلى التغيير. فواكب هذا 

املفاهيم  تشريعية عكست  ثورة  التحول 

توافق عليها  أيضا،  التي،  اجلديدة،  والقيم 

اجملتمع الذي أصبح ينبذ التمييز العنصري، 

فبات ما كان مباحا باألمس، جرمية اليوم، 

وأصبح ما كان محظورا على املميَّز 

ضدهم حقا لهم. فإذا ما رأيت 

من  صورا  أن  ما  مكان  في 

متارس  زالت  ما  التمييز 

على أرض الواقع، فاعلم 

االجتماعي  التحول  أن 

لم  الشأن  هذا  في 

وأن  نضجه  يكتمل 

جاءت  إمنا  القوانني 

لتفرضه جبرا وإلزاما.

على  ذلك  قسنا  ما  فإذا 

أن  يظهر  اإلعاقة،  قضايا 

أساس  على  التمييز  أشكال 

مكانها،  تراوح  زالت  ما  اإلعاقة 

بل وما زالت التشريعات ذات العالقة 

تكرسها بإضفاء صفة املشروعية عليها، 

حتت مسميات مختلفة من مثيل؛ الرعاية 

واحلماية وعدم القدرة الخ. فكأني ببعض 

املبادرات التشريعية التي تشهدها بعض 

العربة  يضع  كمن  اآلونة،  هذه  في  الدول 

ّرت  جحُ وال  احلصان  جرى  فال  احلصان،  أمام 

العربة.

فاألساس األيدولوجي أو الفكري يعد حجر 

غايتها  تشريعية،  مبادرة  أي  في  الزاوية 

التناغم مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

املبادئ  من  جملة  األخيرة  فعماد  اإلعاقة، 

التي وردت في مادتها الثالثة حيث يشكل 

عدم التمييز، واملساواة، وتقبل األشخاص 

التنوع  بوصفهم من مظاهر  اإلعاقة  ذوي 

االتفاقية  روح  الفرص،  وتكافؤ  البشري، 

ومرجعية أحكامها التفصيلية.

وال يخفى على الدارس جتربة بعض الدول 

واملمارسات  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

الدميقراطية

من  العديد  مسارعة  من  الرغم  فعلى 

الدولية  العهود  على  املصادقة  إلى  الدول 

اخلاصة بحقوق اإلنسان، األمر الذي يعكس 

تغيير  إحداث  نحو  تتجه  سياسيًة  إرادًة 

املمارسات  أن  إال  الوطني،  الصعيد  على 

األرض  على  التشريعي  والواقع  العملية 

اجملال.  هذا  في  حقيقيا  تغييرا  يعكس  ال 

الفكري  األساس  أن  ذلك،  في  والسبب 

واأليدولوجي الذي تقوم عليه التشريعات 

إلى ما يناقض  زال ينتمي  العالقة ما  ذات 

فحوى التغييرات املنشودة.

ثانيا: العوامل الفنية

املتنوعة  باملعرفة  تتعلق  العوامل  وهذه 

تشريعية،  مبادرة  ألي  الالزمة  املتشعبة 

اتفاقية  مع  الفعلي  االنسجام  وهدفها 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

حقوقي

خالصة 

القول: إن ٔاي 

مبادرة تشريعية يراد 

لها النجاح، يجب ٔان تنبني 

على ٔاساس وتوجه فكري 

ينسجم وهدف تلك المبادرة، 

فتغيير المسميات واالصطالحات 

على ٔاهميته، ال يكفي وال ينجز 

شيئا ما دامت اإلعاقة مقيدًة، 

في إطار الرعاية واإلحسان 

والمنظور الطبي 

الضّيق.
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فمن ناحية أولى، ال بد من توافر اخلبرة القانونية 

إلى  الرجوع  فن  يشمل  الذي  الواسع،  مبعناها 

في  مضامينها  وإدراج  الدولية،  النصوص 

عن  األخير  بهذا  اخلروج  دون  الوطني،  التشريع 

كونه قانونا آمرا ملزما جلي الصياغة قطعي 

الداللة قابال للنفاذ والتنفيذ.

 ثم يلزم، من ناحية ثانية، اإلملام بقضايا اإلعاقة 

تبرز  وهنا  واصطالحاتها.  وشجونها  وشؤونها 

أثناء مواءمة  أهمية استشارة أصحاب الشأن 

االستشارة  وهذه  وتعديله.  الوطني  التشريع 

الصياغة  عملية  في  اجلميع  انخراط  تعني  ال 

املتخصصني،  من  أهلها  لها  التي  القانونية 

املعرفة  واكتساب  اإلنصات  هؤالء  وعلى 

من  بعد،  من  ليتمكنوا،  اإلعاقة؛  قضايا  حول 

ترجمة تلك املعرفة في قوالب قانونية مبعناها 

الدقيق.

أصحاب  استشارة  فإن  أخيرة،  ناحية  ومن   

الدقيقة،  الفنية  العملية  هذه  في  الشأن 

واألساس  املعرفة  لديهم  هؤالء  أن  يفترض 

يعطوا  حتى  الرعائي،  غير  احلقوقي  الفكري 

مشورًة تؤدي في النهاية إلى تبني تشريع فعال 

ومنضبط.

أي  إلى  اآلن،  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 

الفنية  والعوامل  املتطلبات  هذه  تتوافر  مدى 

مجتمعًة، على مستوى صنع القرار ومنظمات 

هذا  في  والناشطني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

اجملال في دولنا، حتى ميكن القول إن ما نشهده 

من مبادرات إمنا منتهاه االنسجام مع  اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مخبرا ومظهرا.

مفروغا  أمرا  القانونية  اخلبرات  توافر  كان  وإذا 

مبادرة  أي  تبني  أمام  عائق  أي  وال يشكل  منه، 

على  االتفاقية  تبني  إلى  ترمي  تشريعية 

قائما  يظل  السؤال  فإن  الوطني،  الصعيد 

واملشتغلني  القرار  صانعي  إملام  حقيقة  حول 

ومستجداتها،  اإلعاقة  بقضايا  القانون  في 

خصوصا ما يتعلق بالتحول من املنظور الرعائي 

إلى املنظور احلقوقي الشمولي، وما يستتبعه 

ذلك من حتول في معايير الوصول إلى اخلدمات 

وقياس جودتها. ثم نتساءل عن حركة اجملتمع 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وحركة  املدني 

اجلديدة  املفاهيم  تتبنى  كانت  إذا  وما  حتديدا، 

في عملها وحتقيق أهدافها، بحيث يكون تعزيز 

اخلدمات  وتقدمي  أولوياتها،  سلم  على  احلقوق 

مطلبا لها، وليس محور نشاطها. وفيما يتعلق 

مبقدمي اخلدمات، فإنه يثور التساؤل عن التوجه 

رعائيا  كان  إذا  وما  اخلدمة،  تقدمي  في  املتبنى 

قوامه سد االحتياج اآلني، أم أنه مؤسس على 

استمرارية  االعتبار  بعني  يأخذ  تنموي  مفهوم 

إلى  الرامي  التنموي  لدورها  وأداءها  اخلدمة، 

حتقيق الدمج واملساواة، وإزالة العوائق البيئية 

ماديًة كانت أو معنوية.

ال ريب في أن حداثة التوجه احلقوقي في مجال 

عن  ناهيك  الرعائي،  املفهوم  وترسخ  اإلعاقة 

صور  من  به  يرتبط  وما  االجتماعي  السلوك 

منطية، وأفكار ما أنزل اهلل بها من سلطان عن 

نقص  عوارض  كلها  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

ترديد  إلى  تسعى  التي  الراهنة  املبادرات  في 

اتفاقية  في  الواردة  والعبارات  املصطلحات 

بنغمة  ولكن  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 

نشاز جتعلنا، وبحق، كمن يغرد خارج السرب.

الضعف  لنقاط  استعراض  من  قدمناه  ما  إن 

رِع فيها بالتوازي مع تبني  في املبادرات التي شحُ

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال يقلل 

بحال من قيمة تلك املبادرات، بوصفها خطوًة 

األيدولوجيات،  في  التحول  طريق  على  جادًة 

واحدة  في  إلحداثه  الالزمة  اخلبرات  واكتساب 

من أهم قضايا حقوق اإلنسان، أال وهي قضية 

هو  إمنا  جانبنا  من  االستعراض  فهذا  اإلعاقة. 

مبثابة تسليط الضوء على عوامل عدم فاعلية 

ميكن  حتى  الطوعية،  اآلنية  املبادرات  تلك 

إلزامية،  خطوات  من  قادم  هو  ما  في  تالفيها 

على  تصادق  التي  األطراف  الدول  على  يجب 

االتفاقية القيام بها.
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مّرت عملية تشغيل املعاقني مبجموعة من 
املراحل عبر الزمن، فقد كان ينظر إلى املعاق 

على أنه غير قادر على املشاركة في احلياة 

االقتصادية، ولم يتم االعتراف به كقوة محركة 

لالقتصاد احمللي، إلى أن جاءت التشريعات 

العاملية والعربية والتي اعترفت بحقه في 

التأهيل والتدريب والتشغيل، وحثت على 

فتح الفرص له في العمل مبختلف القطاعات 

احلكومية واخلاصة، وفيما استعراض لواقع 

القوانني والتشريعات العربية التي نصت على 

حقوق املعاقني في العمل والتشغيل وهي على 

النحو التالي: 

االمارات العربية المتحدة.  .1
ــة املتحدة القانون  ــدر في دولة االمارات العربي ص

ــأن حقوق  ــنة 2006 في ش ــادي رقم)29( لس االحت

املعاقني ويتكون من 39 مادة مختلفة.

حيث نصت املادة )16( على:

ــغل  ــي العمل وفي ش ــق ف ــن احل ــاق املواط للمع

ــة في ذاتها  ــكل اإلعاق ــف العامة، والتش الوظائ

عائقا دون الترشيح واالختيار للعمل، ويراعي عند 

ــاءة لاللتحاق  ــارات املتعلقة بالكف ــراء االختب إج

بالعمل اإلعاقة ملن تسري عليهم أحكام القانون 

)القانون االحتادي االماراتي رقم 29 لسنة 2006(

دولة قطر  .2
ــنة 2004  صدر في دولة قطر القانون رقم )2( لس

ــة ويتكون من )14(  ــأن ذوي االحتياجات اخلاص بش

ــون اخلاصة  ــى مواد القان ــارة ال مادة، وميكن االش

بعمل املعاقني على النحو التالي:

املادة رقم )2( البند رقم )5(

ــة الى ما  ــات اخلاصة إضاف ــع ذوي االحتياج يتمت

يتمتعون به من حقوق مبوجب التشريعات االخرى 

باحلقوق التالية:

البند اخلامس:  العمل الذي يتناسب مع قدراتهم 

ــي القطاعني احلكومي  ــم وتأهيلهم ف ومؤهالته

واخلاص.

املادة رقم )4(

متنح معاهد التربية اخلاصة شهادة لكل من 

أمت تأهيلة فيها كما متنح بطاقات تعريف لذوي 

االحتياجات اخلاصة الذين ال يحتاجون خلدمات 

تأهيل وذلك بناء على طلبهم أو طلب ذويهم، 

ويحدد اجمللس البيانات التي تشتمل عليها كل 

من شهادة التأهيل وبطاقة التعريف.

حقوقي
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املادة رقم )5(

ــص لذوي االحتياجات اخلاصة اللذين يحملون  تخص

ــهادات أو البطاقات املنصوص عليها في املادة  الش

ــبة ال تقل عن %2 من مجموع درجات  ــابقة نس الس

الوظائف .

ذوي  ــالت  ومؤه ــدرات  لق ــا  وفق ــني  التعي ــون  ويك

ــس  ــيح اجملل ــى ترش ــاء عل ــة بن ــات اخلاص االحتياج

بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة.

ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع اخلاص يستخدم 

ــبة املنصوص  ــر، بتخصيص النس )25( عامال فأكث

ــذوي االحتياجات اخلاصة  عليها في الفقرة االولى ل

لتعينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.

ــي هذه  ــني ف ــوز التعي ــوال ال يج ــع االح ــي جمي وف

ــر ذوي االحتياجات اخلاصة، وإال في  الوظائف من غي

ــتحق التعيني منهم فيها  ــة عدم وجود من يس حال

وبشرط موافقة اجمللس كتابة على ذلك.

املادة)6(

ــي الوظائف واالعمال  ــون األولوية في التعيني ف تك

ــة للمصابني  ــذوي االحتياجات اخلاص املتخصصة ل

ــة وأثناء أداء اخلدمة  ــبب العمليات احلربي منهم بس

ــن يعني من هؤالء  ــببها ويكون مل ــكرية او بس العس

ــل والراتب  ــب العم ــني رات ــع ب ــق اجلم ــني ح املصاب

التقاعدي الذي يتقاضاه.

املادة)7(

ــات اخلاصة الذين يتم  ــوز حرمان ذوي االحتياج ال يج

ــغيلهم طبقا الحكام هذا القانون من أي مزايا  تش

ــة للعاملني في اجلهات  او حقوق مقرره بصفة عام

التي يعملون بها

ــأن ذوي  ــنة 2004 بش ــون القطري رقم 2 لس .)القان

االحتياجات اخلاصة(.

المملكة العربية السعودية:  .3
ــعودية نظام رعاية     صدر في اململكة العربية الس

ــم م/37 تاريخ  ــوم امللكي رق املعوقني الصادر باملرس

23/9/1421 هجري ويحتوي على )16 مادة(.

ــني على ما  ــغيل املعاق ــادة املتعلقة بتش ــت امل نص

يلي:

ــرة للبدء باعمال  متنح الدولة املعوقني قروضا ميس

مهنية او جتارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة 

ــة املعوقيني  ــام رعاي ــة جماعية)نظ ــة او بصف فردي

السعودين رقم/37 تاريخ 23/9/1421 هجري(.

4.دولة الكويت:
ــنة  ــة الكويت القانون رقم )49( لس ــدر في دول    ص

ــن )24( مادة  ــة املعاقني ويتكون م ــأن رعاي 1996 بش

ــخاص املعوقني بالعمل  ــا يتعلق بحقوق االش وفيم

فقد نصت املواد التالية على ما يلي:

املادة )6(

ــز التأهيل والورش  ــة على توفير مراك   تعمل الدول

ودور اإليواء للحاالت الضرورية لألشخاص املعاقني.

املادة )8(

  إستثناء من أحكام القانون ونظام اخلدمة املدينة 

املشار اليها، تستحق املوظفة املعاقة إجازة خاصة 

مبرتب كامل ال حتسب من إجازاتها االخرى إذا كانت 

حامال وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب 

ذلك.

املادة)9(

  إستثناًء من أحكام قوانيني التأمينات االجتماعية 

ــات العسكرين املشار اليها يستحق املؤمن  ومعاش

ــة الطبية أنه  ــذي تقرر اللجن ــتفيد ال عليه او املس

معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة 

ــنة( على األقل بالنسبة للذكور و  في املعاش)15 س

)10 سنوات( بالنسبة لالناث ولم يستحقوا معاشا 

وفقا الحكام القوانيني املشار اليها ويحسب املعاش 

ــدة املنحة املذكورة او  ــاس م في هذه احلالة على اس

)15 سنة ( .

املادة )15(

ــتخدم  ــزم اجلهات احلكومية واالهلية التي تس   تلت

ــتخدام عددا من  ــال كويتيا على االقل اس )50 ( عام

ــخاص املعاقني مهنا بحيث ال يقل عددهم عن  االش

)%2( من مجموع العاملني الكويتني لديها بناًء على 

ترشيح مكاتب العمل وعليها تقدمي بيان الى اجمللس 

ــندة  ــف او االعمال املس ــدد ونوع الوظائ ــى بع االعل

اليهم واألجر املستحق لكل منهم.

املادة)21(

ــد ينص عليها  ــالل بأيه عقوبة اش ــع عدم اإلخ    م

ــب بغرامه ال تزيد  ــون اجلزاء أو أي قانون آخر يعاق قان

على )500 دينار( صاحب العمل او املسؤول عنه الذي 

يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص املعاق الذي 

ــل لديه وفقا الحكام  ــحه اجلهة اخملتصة للعم ترش

هذا القانون، وتتعدد الغرامات بقدر عدد االشخاص 

املعاقني اللذين تقدم في شأنهم اخملالفه.

ــنة 1998 بشأن رعاية  )القانون الكويتي رقم 49 لس

املعاقني(.

مملكة البحرين  .5
ــأن رعاية  ــن قانونا بش ــدر مملكة البحري ــم تص     ل

ــة حتى تاريخه، وقد  ــل ذوي االحتياجات اخلاص وتأهي

ــاء مجلس النواب باقتراح  تقدم مجموعة من أعض

قانون ما زال يدرس في جلانه اخملتصة.

ــى اتفاقية  ــت ال ــد إنضم ــن ق ــة البحري إال أن مملك

ــم 17 لعام  ــني العربية رق ــل املعاق ــغيل وتأهي تش

ــنة  ــوم بقانون رقم)3( لس 1993 وذلك مبوجب املرس

ــل الدولية  ــى اتفاقية العم ــا إنضمت إل 1996، كم

ــة بالتأهيل املهني  ــنة 1983 اخلاص ــم )159( لس رق

ــوم االميري  ــة للمعوقني، حيث صدر املرس والعمال

رقم 17 لسنة 1999 الذي يقضي ذلك، تأكيدا منها 

على رعاية وحماية حقوق املعاقني وذوي االحتياجات 

ــع االلكتروني-ملتقى العالم العربي  اخلاصة. )املوق

http:/www.aljobran. .ــة ــات اخلاص لذوي االحتياج

) )net/m18.html

إما فيما يتعلق بحقوق املعوقني في التشغيل فقد 

ــبة  ــي إلى حتديد )%5( كنس ــار القانون البحرين اش

ــغيل االفراد املعوقني  ــة من عدد العمال لتش إلزامي

املؤهلني. 

سلطنة عمان.  .6
ــلطنة عمان قانونا خاصا بشأن تأهيل  لم تصدر س

ــات اخلاصة حتى  ــني أو ذوي االحتياج ــة املعوق ورعاي

تاريخة.

ــدد القانون  ــغيل فقد ح ــه فيما يتعلق بالتش إال أن

ــغيل للمعوقني  ــبة)2 %( كنسبة تش العماني نس

في املؤسسات والشركات من نسبة العمال في أي 

منشأه.  

الجمهورية اليمنية.  .7
ــمى قانون  ــة قانوناً يس ــدرت اجلمهورية اليمني أص

ــث بلغت عدد مواده )35(  ــة وتأهيل املعاقني حي رعاي

ــريعية(. حيث  مادة مختلفة تقع في )5 فصول تش

ــة والتأهيل فقد  ــل األول مجال الرعاي ــاول الفص تن

نصت املادة رقم)14(،أ:-

ــؤون االجتماعية تشجيع  على وزارة التأمينات والش

ــدرة للدخل للمعاقني  ــاريع الصغيرة امل اقامة املش

ــازات والقروض  ــهيالت واالمتي ــدمي التس ــك بتق وذل

امليسرة.

ــؤون االجتماعية  )14(،ب : على وزارة التأمينات والش

ــاء  ــويق منتجات املعاقني وأنش أن تولي أهمية لتس

معارض دائمه لتسويقها وأعفائها من الضرائب.
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أما املادة )18( فقد نصت على ما يلي:

ــهادات تأهيل  يخصص للمعاقني احلاصلني على ش

ــبة)5 %( من مجموع الوظائف الشاغرة باجلهاز  نس

ــني العام واخملتلط.   ــة ووحدات القطاع االداري للدول

ــتخدام املعاقني بدون  ويجوز ألي من هذه اجلهات اس

ــب  ــب وزارة اخلدمة املدنية وحتس ــيح من مكات ترش

ــوص عليها في  ــبة املنص هذه التعيينات من النس

هذه املادة.

في حني نصت املادة)19(على ما يلي.

يتولى أصحاب األعمال بحسب االمكانيات والفرص 

ــحهم وزارة  ــني الذين ترش ــغيل املعاق ــة تش املتاح

ــا مبا ال يزيد عن  ــل والتدريب املهني أو مكاتبه العم

ــه لصاحب العمل  ــم العماله الكلي ــن حج )5%( م

ــب  ــغيل في األعمال واملهن التي تتناس ويتم التش

ــون بكافه  ــم بحيث يتمتع ــم وأمكانياته وقدراته

احلقوق املقرره في قانون العمل النافذ.

أما املادة)23( فقد نصت على ما يلي.

ــغيلهم طبقا  ــوز حرمان املعاقني الذين مت تش ال يج

ــا أو حقوق مقرره  ــذا القانون من أيه مزاي ألحكام ه

ــبب  ــرى بس ــات األخ ــن اجله ــن م ــني األخري للعامل

إعاقتهم.

ــنة 1999  ــة اليمنية-قانون رقم 61 لس   )اجلمهوري

بشأن رعاية وتأهيل املعاقني(.

المملكة االردنية الهاشمية:  .8
ــنة )1993( قانون  ــدرت األردن قانون رقم )12( لس أص

رعاية املعوقني حيث يتكون من )12 مادة( مختلفة.

حيث نصت املادة ) 3( الفقرة) ج ( على:

حق املعوقني في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم 

ومؤهالتهم وحقهم في الرياضة والترويج.

الفقرة ) ز (:

ــي التعليم  ــددة واحلادة ف ــات املتع ــق ذوي اإلعاق ح

والتدريب والتأهيل.

في حني نصت املادة )4( الفقرة ) و( على:

توفر وزارة العمل ومؤسسة التدريب املهني البرامج 

ــق  ــة بتحقي ــم الكفيل ــراءات التقيي ــط واج واخلط

التدريب املهني املناسب للمعاقني وتطوير قدراتهم 

وايجاد فرص العمل املالئمة ودعم مشاريع املشاغل 

احملمية.

ــاص  واخل ــام  الع ــاع  القط ــات  مؤسس ــتخدم  تس

والشركات التي ال يقل عدد العاملني فيها عن )25( 

وال يزيد عن )50( عامال واحدا من املعوقني وإذا زاد عدد 

ــا على )50( عامال تخصص ما  العاملني في أي منه

ــبته عن )2 %( من عدد العاملني املعوقني  ال تقل نس

ــع طبيعة العمل  ــى أن ال يتعارض نوع االعاقة م عل

ــنة -1993قانون  ــم 2/الس ــة.)قانون رق في املؤسس

رعاية املعوقني األردني(

ــد أصدرت قانوناً  ــر بالذكر إلى أن األردن ق ومن اجلدي

ــخاص املعوقني  ــون حقوق األش ــم “قان جديداً بأس

ــادة مختلفة ومن  ــنة 2007” ويتكون من )21( م لس

ــابق ما  أبرز التعديالت التي طرأت على القانون الس

يلي :

إنشاء اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني   - 1

بديال عن اجمللس الوطني لرعاية املعوقني .

ــخاص  ــي لدعم األش ــدوق الوطن ــاء الصن إنش  - 2

ــوارد مالية  ــة م ــه الدول ــرت ل ــث وف ــني ، حي املعوق

مختلفة .

ــغيل لألفراد املعوقني من 2 %  3 -رفــع نسبة التش

إلى 4 %.

ــام والتعليم املهني  ــم الع ــة فرص التعلي إتاح  - 4

ــخاص املعوقني حسب فئات  والتعليم العالي لألش

اإلعاقة من خالل أسلوب الدمج.

ــهيالت البيئية وحتديد املواصفات الالزمة  التس  - 5

ــمي  ــودة متطلبات البناء الوطني الرس ــق ع لتطبي

اخلاص باألشخاص املعوقني .

ــاب العمل في  ــرض غرامات مالية على أصح ف  - 6

حالة امتناعهم عن تشغيل األفراد املعوقني.

دولة فلسطين:  .9
ــطني قانون رقم)4( لسنة 1999،    أصدرت دولة فلس

ــون من )4( فصول تضم  ــون رعاية املعوقني ويتك قان

في طياتها )20( مادة.

فقد نصت املادة )4( على:

ــق في تكوين  ــون للمعوقني احل ــا ألحكام القان وفق

منظمات وجمعيات خاصة بهم.

أما املادة)5( فقد نصت على:

ــكاله اخملتلفة  ــل بأش ــدمي التأهي ــة تق ــى الدول عل

ــاهمة  للمعوق وفق ما تقتضية طبيعة إعاقة ومبس

منه ال تزيد عن )25 %( من التكلفة.

ــغيل فقد نصت املادة  اما في مجال التأهيل والتش

العاشرة ما يلي:

الفقرة)4( في مجال التأهيل والتشغيل:

 اعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات 

املعوقني.

ــل والتدريب  ــاق في مرافق التأهي ضمان حق االلتح

ــب القوانني واللوائح املعمول بها وعلى  املهني حس

ــر برامج التدريب  ــاس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفي اس

املهني املناسبة للمعوقني.

ــة  احلكومي ــر  وغي ــة  احلكومي ــات  املؤسس ــزام  إل  

ــل عن )5 %( من  ــدد من املعوقني ال يق ــتيعاب ع بإس

عدد العاملني بها مبا يتناسب مع طبيعة العمل في 

ــبة  ــات مع جعل أماكن العمل مناس تلك املؤسس

الستخدامهم.

ــغيل املعوقني في املؤسسات اخلاصة  ــجيع تش تش

ــم من ضريبة  ــبة من مرتباته ــن خالل خصم نس م

ــون  )قان الدخل لتلك املؤسسات.   

رعاية املعوقني الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999( 

10. الجمهورية اللبنانية:
ــم )220( يتعلق  ــدر قانون رق ــا في لبنان فقد ص  أم

ــخاص املعوقني لعام 2000 حيث يضم  بحقوق االش

ــمل  ــع وأش ــادة، وهو من أوس ــه )102( م ــي جنبات ف

القوانني العربية وبه تفصيالت كثيرة تغطي جميع 

ــخص  جوانب القانون.  اما فيما يتعلق بحقوق الش

ــادة )68(  ــل والتوظيف فقد نصت امل ــوق بالعم املع

على ما يلي:

ــف يكفلها  ــي العمل والتوظي للمعوق احلق ف أ - 

ويفعلها هذا القانون.

ــاعدة االشخاص  ب -  تلتزم الدولة العمل على مس

ــن مبدأ  ــوق العمل ضم ــول في س ــني للدخ املعوق

املساواة وتكافؤ الفرص.

ــارت إلى أن اإلعاقة بحد ذاتها  أما املادة )64( فقد أش

ــيح الي عمل او وظيفة.    ــكل حائال دون الترش ال تش

)القانون اللبناني رقم 220 لسنة 2000 فيما يتعلق 

بحقوق االشخاص املعوقني(

الجمهورية العربية السورية:-  .11
ــني رقم )34(  ــوريا القانون اخلاص باملعوق أصدرت س

ــريعية  ــام 2004 حيث يتكون من )6 فصول( تش لع

حتتوي على 18 مادة قانونية.

ــل الرابع/املادة  ــى أن الفص ــارة ال ــن االش ــذا وميك ه

ــى تأهيل  ــد نصت عل ــة ق ــعة/الفقرة الثالث التاس

املعوقني وتشغيلهم على النحو التالي:

ــتفادة  ــميا أفضلية لالس ــني جس ــح املعوق مين  .1

ــا الهيئة العامة ملكافحة  من القروض التي متنحه

ــطتها وبعض من الرسوم والضرائب  البطالة وأنش

ــيس هذه املشاريع التي متنح هذه  املترتبة على تأس

القروض من اجلها.

يجوز للوزارة )وزارة الشؤون االجتماعية والعمل(   .2

حقوقي

`
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ــتركة  ــاريع مش التعامل مع اجلمعيات لتنفيذ مش

لتأهيل املعوقني وحتدد شروط الشراكة من آجلها.

يستفيد صاحب العمل في القطاع اخلاص ممن   .3

ــغل معوقني زيادة على النسبة احملددة لتشغيل  يش

ــم  املعوقني في القوانني واألنظمة النافذه من حس

ــد األدنى لألجر  ــة الدخل وذلك مبقدار احل على ضريب

ــغله لديه زيادة عن تلك النسبة  عن كل معوق يش

شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك 

من الوزارة. )القانون السوري رقم 34 لعام 2004(.

12.  الجمهورية العراقية :
لم يصدر في العراق أي قانون خاص برعاية املعوقني 

ــود القانونية اخلاصة  ــد مجموعة من البن وإمنا يوج

ــير  ــني متناثرة في عدة قوانني مختلفة نش باملعوق

إليها على النحو التالي:

قانون )1980( املادة )43(

ــني حيث أضاف  ــت املعوق وفئات املعوق ــي عرف    الت

ــية ، كما نظم القانون  القانون فئة اإلعاقة النفس

ــكال  ــث أوضح القانون أش ــن )58 - 68(.حي املواد م

اخلدمات أما فيما يتعلق بعمل املعوقني:

  أن العمل واجب على املعوق املؤهل 

13. جمهورية مصر العربية:
لقد اهتمت مصر بقضايا املعوقني منذ فترة ليست 

ــدر قانون  ــة تاريخة لم تص ــا لغاي ــرة إال أنه بقصي

وخاصة للمعوقني.  

أما أهم القوانين والتشريعات 
الصادرة لحماية حقوق المعوقين 

فهي:-
ــنة  ــان االجتماعي رقم)116( لس ــون الضم قان  .1

ــم املعاهد  ــاء وتنظي ــى إنش ــص عل ــذي ن 1950 وال

ــر اخلدمات اخلاصة باملعوقني  واملدارس الالزمة لتوفي

وتدريبهم وإعدادهم للعمل.

ــنة  ــان االجتماعي رقم )133( لس ــون الضم قان  .2

1964 حيث نصت املواد )32 ، 33( على توفير خدمات 

ــارت إلى  ــادة)33( فقد اش ــا امل ــي، أم ــل املهن التأهي

ضرورة اصدار شهادة للمعاقني توضح املهن التي مت 

تأهيلهم عليها.

63-( ــم  رق ــة  اإلجتماعي ــات  التأمين ــون  قان  .3

ــنة( الذي ينص على إلتزام الهيئة العامة  1964لس

ــر اخلدمات التأهيلية  ــات االجتماعية لتوفي للتأمين

ــة واألجهزة  ــك األطراف الصناعي ــة مبا في ذل الالزم

ــس إدارتها، كما  ــرره مجل ــة طبقا ملا يق التعويضي

أشار القانون املذكور إلى ما يلي:

يخصص للمعوقني احلاصلني على شهادات التأهيل 

ــتوى الثالث  ــبة )5 %( من مجموع وظائف املس نس

ــات العامة  ــة والهيئ ــاز اإلداري للدول ــه باجله احلالي

ــوز الي من هذه اجلهات  ــدات االقتصادية، ويج والوح

ــن مكاتب القوى  ــني املتقدمني م ــتخدام املعوق اس

العاملة مباشرة دون ترشيح منها.  

14. جمهوية السودان:-
اصدرت السودان قانون تشريعي بإسم قانون رعاية 

ــل املعوقني عام 1984 ويضم )6 فصول( حتتوي  وتأهي

على )35 مادة(.

 حيث أشار الفصل اخلامس في موادة )29،28،27( الى 

االعفاءات اجلمركية للمعدات التي يحتاجها املعوق 

ومؤسسات تأهيل املعوقني اما املادة)34( فقد نصت 

ــغيل للمعوقني على  ــل والتش ــا يتعلق بالعم فيم

ــتخدامهم  ــتخدام املعوقني او إعادة اس تنظيم اس

في أجهزة الدولة والقطاع اخلاص حسب مقدرتهم.  

)قانون رعاية املعوقني السودني لعام 1984(.

15. الجمهورية العربية الليبية:-
ــنة 1987  صدر في ليبيا القانون الليبي رقم )5(لس

ــوي على أربع مواد مختلفة ويحتوي على  حيث يحت

لوائح تنظيمية مختلفة.

ــق بالتأهيل وإعادة  ــادة الرابعة فيما يتعل ونصت امل

ــاق في  ــى حق املع ــني عل ــي للمعاق ــل املهن التأهي

ــادة التأهيل  ــل او اع ــج التأهي ــتفادة من برام االس

ــب  ــي او االجتماعي او املهني حس الطبي او النفس

ما تقتضية حالة كل معاق.

ونصت الالئحة التنظيمية على تشكيل جلان فنية 

ــز يتولى توجيه املعاقني على  في كل معهد او مرك

ــى تأهيل املعوقني  ــات التي تعمل عل ــزم اجله أن تلت

ــائل التعليمية  ــم باالدوات واملعدات والوس بتزويده

ــا عملية التأهيل او  واالجهزة املعينة التي تتطلبه

اعادة التأهيل.

ــنة  ــعبية بقرارها رقم 97 لس ــدت اللجنة الش وأك

ــذي إكمل تدريبية وتأهيله  1990 على حق املعاق ال

في العمل مبا يتناسب وما أهل له والزمت الوحدات 

ــة بتخصيص  ــأت العام ــركات واملنش االدارية والش

ــعبية العامة  ــة الش ــرار من اللجن ــبة حتدد بق نس

ــغيل في مالكاتها  للقوى العاملة والتدريب والتش

ــهيالت  ــغلها املعاقون وتوفير التس ــة يش الوظيفي

واإلمكانيات الالزمة لتمكينهم من مزاولة أعمالهم 

واالستقرار فيها مبا يتناسب مع قدراتهم الذاتية.  

)القانون الليبي للمعاقني رقم 5 لسنة 1987(.

16.   الجمهورية التونسية:
أصدرت تونس القانون رقم )83( لسنة 2005 يتعلق 

ــخاص املعوقني وحمايتهم ويتكون  بالنهوض باألش

من )13 بابا( ويضم )57 فصال(.

ــل املهني فإنه ميكن  ــا في مجال التأهيل والتأهي أم

ــون من )7  ــادس الذي يتك ــاب الس ــارة إلى الب اإلش

ــن الفصل الـ)19( إلى )26(  فصول مختلفة( تبدأ م

ــة التأهيل والتأهيل  ــير في مجملها أهمي التي تش

ــد للتأهيل  ــاء معاه ــث ضرورة إنش ــي من حي املهن

املهني وااللتحاق باملدارس العامة التي تضم تأهيال 

مهنيا للطلبة العاديني.

17.  الجمهوريه الجزائرية:-
ــم يصدر في اجلزائر أي قانون خاص برعاية املعوقني  ل

ــرت النصوص  ــا تناث ــة أمن ــات اخلاص أو ذوي االحتياج

ــأنهم شأن بقية  ــبة للمعوقني ش القانونية بالنس

املواطنني وقد صدر في العام 2002 خالل شهر مايو 

ــب اإلعاقة  ــم )2 / 9 ( حيث غطى جوان ــون رق القان

واملعوقني. 

ــاج املعوقني من خالل  ــادة )23( ضرورة إدم ورد في امل

ــمح لهم  ــف يس ــب أو مكي ــي مناس ــاط مهن نش

بضمان استقالليه اقتصادية.

ــح  ــدم جواز إقصاء أي مترش ــادة )24(:  ع ــي امل ورد ف

بسبب إعاقته ملسابقة أو اختبار أو إمتحان مهني.

ــتخدم أن  ــب على كل مس ــادة)27(:  يجي ــي امل ورد ف

يخصص نسبة )1 %( على االقل من مناصب العمل 

لألشخاص املعوقني املعترف لهم بصفة عامل.

18.   المملكة المغربية:-
يشير قانون الرعاية االجتماعية إلى :-

ــي حرمان مواطن  ــبباً ف ال ميكن أن تكون اإلعاقة س

ــغل في القطاع العام أو اخلاص  من احلصول على ش

إذا توفرت لديه املؤهالت الالزمة للقيام به، ولم تكن 

ــببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير  إعاقته س

العادي ملصلحة أي مرشح للعمل فيها.  لذلك كان 

ــات محمية إلعادة تأهيل  ــن الضروري إحداث ورش م

االشخاص املعاقني وتشغيلهم.
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إمكانية الوصول يف ظل 
اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

هو  الوصول”  “إمكانية 
يستخدم  مصطلح 
واسع  نطاق  على 
لالشارة إلى إزالة احلواجز 
التي تعترض املباني؛ في الهواء الطلق ؛ النقل 
، مبا فيها تكنولوجيا  واالتصاالت  املعلومات  ؛ 
من  وغيرها   ، والنظم  واالتصاالت  املعلومات 
املرافق واخلدمات املفتوحة للجمهور. إمكانية 
الوصول هي عنصر حيوي في حتقيق املشاركة 
الكاملة لالشخاص املعوقني ، ومن مسؤولية 
هذا  حاليا  متنع  التي  احلواجز  من  احلد  اجملتمع 
التي  املعلومات  الدولي(.   )البنك  الوصول. 
ميكن الوصول إليها -- سواء كانت السمعية 
التي   هي   – مطبوع  شكل  في  أو  والبصرية 
تتوافر في األشكال التي ميكن أن تستخدم من 
بعض  اخملتلفة.  االعاقات  ذوي  األشخاص  قبل 
األمثلة على جعل املعلومات سهلة الوصول 
مثالً وضع النص في طريقة برايل أو الطباعة 
الكبيرة ، أو إضافة ترجمات ألشرطة الفيديو. 
أيضا، العديد من قراء شاشة احلاسوب، التي 
يستخدمها األشخاص ذوي االعاقة البصرية 
، ال ميكنهم قراءة الوثائق في بعض األشكال 
ينبغي بذل كل اجلهود   ، -- ولذلك   PDF مثل 

لتوفير وثائق في شكل Word  أو ما يعادلها 
أن  يجب   ، ذلك  إلى  وباإلضافة  األشكال.  من 
إليها  الوصول  ميكن  التي  املعلومات  تكون 

سهلة القراءة والفهم .

حقائق وأرقام:

  واحد من كل خمسة اشخاص من األفقر 
في العالم لديه اعاقة ، و 82 ٪ من االشخاص 
 ، النامية  البلدان  في  يعيشون  املعوقني 
األحيان  معظم  في  الوصول  سهولة  حيث 
)املفوضية  للغاية.  محدودة  أو  موجودة  غير 

األوروبية ، 2003(

  عدم الوصول إلى مكان العمل ميكن أن يكون 
عامال رئيسيا في ارتفاع مستويات البطالة بني 
املتحدة  الواليات  في  أجريت  دراسة  املعوقني. 
األكثر شيوعا  األسباب  من  واحدا  ان  اظهرت 
لعدم توظيف االشخاص املعوقني كان تكلفة 
تكييف املرافق الباهضة . دراسة استقصائية 
ألرباب العمل ، وجدت أن 73 ٪ من موظفيها 
املعوقني ال تتطلب التكيف باملرافق ، وإلى أن 
دوالرا   500 أقل من  العادة  اإلقامة في  تكلفة 

المصدر : منظمة التأهيل الدولي

حقوقي
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المصدر : منظمة التأهيل الدولي

)UN Enable( .ًاميركيا

في  املعوقني  االشخاص  من  فقط   ٪  2  -  1   
 ، الصحية  الرعاية  على  يحصلون  افريقيا 
وخدمات إعادة التأهيل والتعليم. )املعوقني في 

جنوب افريقيا(

   دراسة استقصائية أجريت في الهند كشفت 
أن االشخاص املعوقني يواجهون قدرا كبيرا من 
التكاليف اإلضافية للمعينات، األجهزة املنزلية، 
والتعليم  اعاقاتهم،  لتأكيد  الطبية  والتقارير 
املتوفرة  غير  التكاليف  هذه  املنازل.  وتعديالت 
حتت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  العديد  جتعل 

)Mohapatra 2004( .خط الفقر

  دراسة اجريت في بنغالدش أظهرت  أن 57 ٪ 
أيضا  وأفادت  أطفال معوقني،  لديها  األسر  من 
أنهم صرفوا ما بني خمسة أيام الى سنة واحدة 
والطب  الطفل،  رعاية  على  األجور  قيمة  من 

)Chowdbury 2005( .والرعاية الصحية

  يشكل االشــخاص املعوقني مــا يصـل الى 
اإلنترنت  الذين يستخدمون  17 ٪ من السكان 
في الواليات املتحدة ، وبني 15 و 30 ٪ من سكان 
الوصول  الوظيفية من  القيود  العالم متنعهم 
)مركز  املتقدمة.  التكنولوجيا  منتجات  الى 

 ،  )IMTC( التفاعلية  الوسائط  تكنولوجيا 
وجورجيا للتكنولوجيا(

الشركات  من   ٪  75  ، املتحدة  اململكة  في    
املدرجة في بورصة لندن ال تؤمن حتى املستويات 
األساسية لتيسير سبل الوصول إلى االنترنت 
، وبالتالي فقدت أكثر من 147 مليون دوالر من 
املعوقني.  االشخاص  قطاع  سوق  في  االيرادات 

)UN Enable(

حول  العاملية  املتحدة  لألمم  العاملية  املراقبة    
)االنترنت(  العاملية  الشبكـة  إلى  الوصول 
3 ٪ فقط من صفحات الويب التي  وجـدت أن 
متت جتربتها حققت أعلى مستوى من إمكانية 
الوصول. وباإلضافة إلى ذلك ، فإن كل العناوين 
من  كان  تقريبا  الويب  صفحات  في  الواردة 
الصعب نقلها او تكبير حجم النص فيها من 

.)UN Enable( اجل حتسني رؤيته

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة
من  بشدة  تقلل  اخلدمات  إلى  الوصول  عدم 
االستقاللية ونوعية احلياة. في معظم احلاالت، 

وإن عدم إمكانية الوصول يكون مسألة حياة أو 

موت، كما في املناطق الريفية في افريقيا حيث 

بسبب  ميوتون  معوقني  أشخاص  فيها  يوجد 

عدم وجود الدعم واخلدمات واملوارد. واالشخاص 

يكونون  ما  غالبا  النامية  البلدان  في  املعوقني 

برامج  بتصميم  األمر  يتعلق  عندما  منسيني 

األغلبية  أن  يعني  وهذا   ، والتعليم  الصحة 

منهم لن تتمكن من الوصول الى ادنى اخلدمات 

ثمة  حقوقهم.  من  حق  هي  التي  األساسية 

صعوبات  إالضافية،  التكاليف  مثل  عوامل 

النقل، وعدم القدرة على دخول املباني العامة 

املعدلة بشكل ضعيف جميع هذه  واملساكن 

املعوقني  األشخاص  عزل  في  تسهم  العوامل 

في أنحاء كثيرة من العالم.

 إمكانييية الوصييول تؤثيير علييى العديييد من 
جماالت احلياة :

 التعليم: دون احلصول على التعليم االبتدائي 

والعالي واملدارس واجلامعات، ال ميكن لالشخاص 

املعوقني بلوغ التعليم الالئق واخلروج من منوذج 

احلياة اخليرية.
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العام:  النقل 
على  احلصول  دون 
العام  النقل  وسائل 
االشخاص  سيقى  االقتصادية،  
من  يتمكنوا  ولن  ملنازلهم  مالزمني  املعوقني 

املشاركة في أية أنشطة أو وظيفة.

والعيادات  املستشفيات  من  كثير  الصحة: 
البلدان  في  سيما  وال  إليها،  الوصول  ميكن  ال 
خدمات  على  شديد  تأثير  ولهذا   ، النامية 
املعوقني.  لألشخاص  املتاحة  الصحية  الرعاية 
الصحية  الرعاية  مراكز  املثال،  سبيل  فعلى 
غالبا ما تقع على مسافات بعيدة جدا بالنسبة 
لألشخاص ذوي االعاقة احلركية. وباإلضافة إلى 
اإلشارة  لغة  دائما  املستشفيات  توفر  ال  ذلك، 
مينع  مما  برايل،  بطريقة  املعلومات  وتفسير 
املعلومات  على  احلصول  املعوقني  االشخاص 

السرية.

العام  القطاعني  من  كل  على  يجب  العمالة: 
واخلاص ان يوفر “وسائل الراحة املعقولة” ، وهو 
ما يعني اجراء التعديالت والتركيبات لضمانة 
في  املساواة  في  املعوقني  االشخاص  حق 
مبرر  ال  أعباء  دون   ، العمل  مكان  إلى  الوصول 

لها على صاحب العمل.

السكن: بسبب قلة املساكن االجتماعية التي 
يفرض  معقولة،   بأسعار  إليها  الوصول  ميكن 

مكان  على  قيوداً  املعوقني  االشخاص  على 
سكنهم والتكاليف املرتبطة به.

املعوقني  االشخاص  يواجه  والترفيه:  الرياضة 
صعوبات للتمتع بحقهم في الرياضة والترفيه 
للمرافق  دائما  الوصول  امكانية  عدم  بسبب 
املعوقني  لألشخاص  الرياضة  ألن  أو  اخلاصة، 
يحرم  مما  احمللية.  مجتمعاتهم  في  تنظم  ال 
القوة  لتحسني  فرصا  املعوقني  االشخاص 

والثقة.

السياحة: ال تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة فرص 
إلى  الوصول  محدودية  بسبب  العطل  التخاذ 
املناطق السياحية اجلذابة، واإلقامة في الفنادق، 

وسائل السفر، املتاحف، والتسوق، إلخ.

الذين  الناس  من  كبير  عدد  هناك  املعلومات: 
والتعليم   املعلومات  إلى  الوصول  ميكنهم  ال 
وشبكة  الفيديو،  وأشرطة  الكتب  خالل  من 

اإلنترنت وغيرها من التكنولوجيات.

 الدفاع 
  يجب على احلكومات أن تصدق على اتفاقية 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم 

وتنفذ بالكامل املادة 9 وغيرها من االحكام.

حول  اجلمهور  معرفة  لزيادة  حاجة  هناك    
حقيقة  جعلها  وكيفية  الوصول”  “سهولة 
واقعة في مجتمعاتهم احمللية وأماكن العمل.

النقل  العالي،  والتعليم  االبتدائية  املدارس     
العام وأماكن العمل، خدمات الرعاية الصحية 
من  وغيرها  الترفيهية،  واملرافق  والرياضية 
األشخاص  متناول  في  تكون  أن  يجب  املرافق، 

املعوقني.

األخرى  واملنظمات  احلكومات  على  يجب     
التأكد من مراعاة االحتياجات احملددة لألشخاص 

حقوقي

خالصة 

القول: إن ٔاي 

مبادرة تشريعية يراد 

لها النجاح، يجب ٔان تنبني 

على ٔاساس وتوجه فكري 

ينسجم وهدف تلك المبادرة، 

فتغيير المسميات واالصطالحات 

على ٔاهميته، ال يكفي وال ينجز 

شيئا ما دامت اإلعاقة مقيدًة، 

في إطار الرعاية واإلحسان 

والمنظور الطبي 

الضّيق.

الوصولإمكانية 
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والتعليم  الصحة  مرافق  تصميم  عند  املعوقني 
وغيرها من اخلدمات.

راحة  توفير وسائل     يجب بذل اجلهود لضمان 
معقولة لالشخاص املعوقني في مكان العمل.

  يجب إيالء اهتمام أكبر لبرامج تدريب األشخاص 
املعوقني  االشخاص  جانب  إلى  يعملون  الذين 

وكذلك  ملترجمي لغة اإلشارة واملرشدين.

على  تركز  أن  يجب  البحثية  اجلهود  من  مزيد    
إمكانية الوصول لالشخاص املعوقني في البلدان 

النامية.

  نسبة مئوية من امكانية احلصول على السكن 
ينبغي أن تقدم لألشخاص املعوقني متكنهم من 
اختيار املكان الذي يودون العيش فيه وما يدفعوا 

مقابل هذه اإلقامة.

واضافة  برايل  بطريقة  والوثائق  الكتب  تأمني    
التعليق املغلق ألشرطة الفيديو وبرامج التلفزيون 
ذوي  األشخاص  وصول  فرص  كبير  حد  إلى  تزيد 
احلاسوب  لبرامج  بسيطة  تعديالت  اإلعاقة. 
احلالية، وضمان أن التصميم املستقبلي سيكون 
لالشخاص  الوصول  إمكانية  يوفر  ال  شامالً،  
احلركة على  ايضاً  لكنه سيزيد   ، املعوقني فقط 
الشبكة العاملية وغيرها من املواقع، وبالتالي يزيد 

الدخل.

وإمكانية  الوعي  زيادة  إلى  الرامية  احلمالت    
أن  من  والتأكد  اإلنترنت  شبكة  إلى  الوصول 
االستفادة  من  يتمكنون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

من شبكة اإلنترنت.

ما ميكنك القيام به
  كتابة الرسائل إلى و تنظيم اجتماعات مع كبار 
بلدكم  حلث  احلكوميني  واملسؤولني  السياسيني 
املتحدة  األمم  اتفاقية  على  والتصديق  للتوقيع 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها.

  لقاء مع املمثلني الرئيسيني للحكومة اخلاصة 
والوطنية  احمللية  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  بك 

لزيادة الوعي بشأن إمكانية الوصول. 

حقوق  تعزز  منظمة  إلى  االنضمام  أو  انشاء     

منظمات  شبكات  الى  واالنضمام  املعوقني، 

االشخاص املعوقني في بلدان ومناطق أخرى.

جعل  على  العمل  في  احمللية  املبادرات  دعم    

فيما  سيما  ال  اكثر،  الوصول  سهلة  اجملتمعات 

يتعلق باملدارس واجلامعات، وسائل النقل العام ، 

مراكز الرعاية الصحية ، أماكن العمل والفنادق 

واملرافق الترفيهية.

في  والبصرية  السمعية  واملواد  الوثائق  توفير    

أشكال يسهل االطالع عليها، كما هو احلال في 

مع  مغلقة  أو   WORD شكل  الكبيرة،  الطباعة 

التعليق.

في  هو  بك  اخلاص  الويب  موقع  أن  من  التأكد    

)املوقع   : يلي  مبا  القيام  متناول اجلميع عن طريق 

)W3C

ميكن  بحيث  البديلة”  “العالمات  استخدام    

للمستعملني ادخال أوصاف، من الصور البصرية 

على مفتاح  الضغط  عبر  املعلومات  من  وغيرها 

بديل.

   توفير نسخ من التعليقات السمعية، ووصف 

شريط الفيديو.

التشعبية،  النص  وصالت  جميع  أن  من  تأكد    

مفهومة عندما تقرأ خارج سياقها. فعلى سبيل 

املثال ، جتنب “اضغط هنا”.

املنظمة: استخدام عناوين،    حتسني صفحتك 

التنقل  يسّهل  متناسق  وتصميم  قوائم، 

لألشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

  تقدمي ملخصات للجداول والرسوم البيانية.

تطبيقات  لغات،  برمجة  بديل  توفير محتوى     

إلى  الوصول  تعذر  حال   في  اإلضافية  املكونات 

املواضيع االساسية أو انها غير مدعومة.

والتي  لالستخدام  القابلة  اخلطوط  استعمل    

ميكن للمتصفح ان يوسعها.
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ال يوجييد فييرد معاق بييل يوجد جمتمع 
معيق، 

حيث تكمن مشكلة املعاق واإلعاقة في ظل 

الظروف االجتماعية اخملتلفة والتي تضع قيودا 

ــات  ــام املعاق. ومن أمثلة املمارس وعقبات أم

ــي قد يقوم بها بعض أفراد اجملتمع التحيز  الت

ــاك أمثلة كثيرة على  ــد فئة املعاقني، وهن ض

التحيز مثل الوصم والنبذ  واإلقصاء وتهميش 

ــاة كبقية أفراد  ــة احلي ــذه الفئة من ممارس ه

ــطة  ــتراك في فعاليات وأنش اجملتمع أو االش

ــات  ــاة االجتماعية. وقد أدت تلك املمارس احلي

ــاركة هذه الفئة  إلي فقدان أو محدودية مش

ــإذا كانت  ــون فيه. ف ــع اجملتمع الذي يعيش م

ــار  الرغبة جادة في دمج ذوي اإلعاقة في مس

احلياة االجتماعية البد أن يعاد تنظيم اجملتمع 

ــا ال بد من  ــه ووظائفه، وأيض ــث بنائ ــن حي م

ــاء علي كل احلواجز و املوانع و العقبات  القض

التي حتول دون هذا االندماج وتوفير املرونة في 

ــات املؤسساتية اخلاصة  اإلجراءات و املمارس

َ بتلك الفئة.  

وقد شهدت السنوات املاضية حتوالت جذرية 

في اجتاهات اجملتمعات اإلنسانية نحو اإلعاقة، 

ــبل  ــأن أفضل الس وفي املواقف املتخذة بش

ــات وتعليمهم،  ــة األفراد من ذوي اإلعاق لتربي

ــوالت يتمثل في النظر  ــل أهم تلك التح ولع

ــة ترتبط بحقوق  ــى اإلعاقة بوصفها قضي إل

ــن خالل  ــذا االجتاه م ــزز ه ــد ع ــان. ولق اإلنس

املؤمترات واألدبيات العاملية والتي تؤكد بدورها 

اجملتمع للجميع

حقوقي

د. عوشة املهريي
قسم الرتبية اخلاصة - جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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اجملتمع للجميع

حقوقي

ــش، و دميوقراطية  ــي العي ــان ف ــق كل إنس ح
ــة والتربوية  ــاة، وتكافؤ الفرص التعليمي احلي

للجميع وغيرها.    

ــرا  ــريحة مظه ــذه الش ــام به ــد االهتم ويع
ــا يعنيه ذلك  ــة األولى، مب ــا من الدرج حضاري
ــة الفرد ومتكني الفرد  من توجيه اجملتمع خلدم
ــن املمكن  ــم يعد م ــع، فل ــة اجملتم ــن خدم م

جتاهل حق أي فرد في التعليم واملشاركة 
ــض النظر عن  ــة في احلياة، بغ الفاعل

ــه، وأصبح  ــره وقدرات ــه وعم جنس
اجلميع يدرك حق املعاقني في كل 
ــاركه  ــبق من تعليم ومش ما س

فاعلة في احلياة.

ــع للجميع  ــاً من اجملتم انطالق
ــة تكافؤ الفرص  وحتقيق عملي
ــني كانوا أم  ــع األفراد عادي جلمي
ــكلت  من ذوي اإلعاقات فقد ش

ــي دولة اإلمارات  رعاية املعاقني ف
ــات  ــدى أولوي ــدة إح ــة املتح العربي

ــاتها اخملتلفة  ــة مبؤسس عمل احلكوم
التشريعية والتنفيذية، ولقد كفل دستور 

ــخاص  دولة اإلمارات كل احلقوق اخلاصة باألش
ــل والرعاية  ــا في ذلك حقوق العم املعاقني مب
ــتور اإلماراتي في  ــل،  فقد نص الدس والتأهي
ــع برعايته  ــمل اجملتم ــادة )16( على أن “ يش امل
ــي القصر وغيرهم  الطفولة واألمومة ويحم
ــخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم  من األش
ــرض أو العجز أو  ــباب كامل ــن األس ــبب م لس
ــة، ويتولى  ــة اإلجباري ــيخوخة أو البطال الش
ــم لصاحلهم  ــاعدتهم وتأهيله ــك مس كذل
ــع....”. كما نص القانون االحتادي  وصالح اجملتم
رقم 6 لسنة 1977 بشأن الضمان االجتماعي 
على مراعاة أوضاع وظروف األشخاص املعاقني 
ــاعدتهم في جتاوز سلبيات  والعمل على مس
ــاء مراكز الرعاية  اإلعاقة وذلك عن طريق إنش
ــهيل دمجهم في  وإتاحة فرص التأهيل وتس
ــواد التي  ــن القوانني وامل ــر ذلك م ــاة، وغي احلي
ــارة إلى بعضها والتي تتضافر  ــبقت اإلش س
ــذه الفئة  ــة به ــام الدول ــرز اهتم ــا لتب كله
ــى دمجها في  ــهيل حياتها والعمل عل وتس
اجملتمع. وكان آخر هذه القوانني القانون االحتادي 
ــأن ذوي اإلعاقات  ــنة 2006 في ش رقم 29 لس
ــني مختلف  ــخاص املعاق ــل لألش ــذي كف ال
ــغيلية  ــة والتعليمية والتش احلقوق الصحي

ــذه احلقوق فقد  ــة. وتأكيداً على ه والترفيهي
ــة املتحدة في  ــارات العربي ــة اإلم ــت دول وقع
ــام  2008م اتفاقية  ــن من فبراير من الع الثام
ــة األمر الذي أعطى  ــوق األفراد ذوي اإلعاق حق

قضية اإلعاقة بعداً دولياً.

ــخاص  ــام باألش ــة االهتم ــر سياس وال تظه
ــييد  ــالل تش ــن خ ــارات م ــي اإلم ــني ف املعاق
ــز املتخصصة وتطوير الرعاية الصحية  املراك
ــا من خالل  ــب، وإمن ــاليب التأهيل فحس وأس
ــل إقامة  ــات املتعددة مث ــن الفعالي جملة م
معارض منتجات األفراد املعاقني كذلك ، ونشر 
كتب توثق إجنازات األشخاص املعاقني في دولة 
ــة وجمعيات للمعاقني،  اإلمارات، وإقامة أندي
ودعم أنشطة املسابقات الثقافية والرياضية 
التي تقام في مجال اإلعاقة، وإقامة املعارض 
ــز  ــة واجلوائ ــية واملعماري ــات الهندس واخلدم
ــي تظهراالهتمام  ــطة الت ــا من األنش وغيره
الذي توليه الدولة لهذه الفئة من اجملتمع.     

شهدت السيينوات املاضية حتوالت 
اجملتمعييات  نظييرة  يف  جذرييية 

االنسانية حنو االعاقة
ــارات العربية املتحدة توجد  ــي دولة اإلم     و ف
مناذج من الدمج اجملتمعي الذي يهدف إلى دمج 
ــع بعد تخرجهم  ــراد ذوى اإلعاقات باجملتم األف
من مراكز التأهيل بحيث توفر بعض الوزارات 

ــات بحيث تضمن  ــراد ذوي اإلعاق وظائف لألف
ــتقاللية،  ــش باس ــل والعي ــق العم ــم ح له
ــل والتمتع بكل  ــان حرية احلركة والتنق وضم
ــا هو متاح في اجملتمع كخدمات ترويحية أو  م

اقتصادية.

ــاق في  ــره املع ــذي ينتظ ــي ال ــاجت احلقيق الن
اجملتمع الذي يعيش فيه هو اآلثار االجتماعية 
ــراد ذوي  ــج األف ــة دم ــة لسياس اإليجابي
ــارات العربية  ــة اإلم ــي دول ــة ف اإلعاق

املتحدة، وهي: 

ــق االجتماعي  زيادة التواف  - 1
ــوياء في  ــع األس ــاق م ــدى املع ل
ــكالت  املش ــل  وتقلي ــع  اجملتم
التي  ــة  واالجتماعي ــية  النفس
ــال عزله  ــا املعاق ح يتعرض له

عن اجملتمع الذي يعيش فيه. 

ــر  تغيي ــي  ف ــاهمة  املس   - 2
ــم اجتاه  ــراد ونظرته ــلوك األف س
ــة  ــل املعرف ــالل نق ــن خ ــة م اإلعاق

وإظهار النماذج اإليجابية. 

ــي البيئة  ــر إيجابي ف ــداث تغيي إح  - 3
ــهولة حلركة  ــم لتصبح أكثر س ــة به احمليط
ــة  كاف ــى  وعل ــاطهم  ونش ــات  اإلعاق ذوي 
األصعدة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

والنفسية.

ــج  ــرص والدم ــؤ الف ــدأ تكاف ــق مب حتقي  - 4
ــامل لذوي اإلعاقات في إطار  االجتماعي الش

مجتمعهم .

ــة  اإلعاق ذوي  ــراد  لإلف ــة  الفرص ــة  إتاح  - 5
لالنخراط في احلياة العادية .

ــراد ذوي اإلعاقة  ــر األف ــعور أس حتقيق ش  - 6
ــاس بعدم االختالف وتخليصهم من  باإلحس

املشاعر واالجتاهات السلبية.

ــة اإلمارات  ــي دول ــة ف ــود مبذول ــاك جه وهن
ــي اجملتمع  ــات اخلاصة ف ــة لدمج الفئ واضح
ــاطات  ــراكهم في جميع النش من خالل إش
ــة التي تقام  ــابقات الثقافية والرياضي واملس
في الدولة، وضمن هذا التوجه فإن كل طالب 
مهما كانت درجة عجزة يكون محاطا بالدعم 
واملساندة والتقبل من مجتمع املدرسة، سواء 
أكان الدعم من أقرانه أم من  املعلمني واإلدارة 
ــئولية جتاه  على نحو يتحمل فيه اجلميع املس

بعضهم البعض.

وعلى 
الرغم من هذه 

التحوالت في االتجاهات 
في المجتمعات اإلنسانية 

المتقدمة إال ٔان مجتمعاتنا 
العربية مازالت تقاوم دمج 

األفراد ذوي اإلعاقة في 
المجتمع .
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حقائق 
حول النساء واإلعاقة

املصدر: منظمة التأهيل الدولي
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80 % من النساء املعوقات في املناطق   

الريفية من البلدان النامية، ال يتمتعن بأية 

وسيلة مستقلة لكسب الرزق، ويعتمدن 

كلياً على اآلخرين. )االمم املتحدة واللجنة 

واحمليط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية 

الهادئ(

العام  في  أمريكية  دراسة  أظهرت   

2003، أن ربع النساء املعوقات يعشن حتت 

خط الفقر. اضافة الى ذلك، النساء ذوات 

 3000 مبعدل  تكسب  اجلسدية   االعاقة 

دوالر اقل من النساء غير املعوقات، ومبعدل 

االعاقة  ذوي  الرجال  من  اقل  دوالر   7000

النساء  حول  البحوث  )مركز  جسدياً. 

املعوقات، كلية بايلور للطب(.

مثل  بلدان،  عدة  في  التقارير  تشير   

األردن، الهند وروسيا إلى أن  التدريب املهني 

للنساء املعوقات، في حال توفره، غالباً ما 

يسير بالنساء لوظائف ذات رواتب اقل من 

الرجال ذوي االعاقة. )البنك الدولي(

واملنظمات  اليونيسكو  منظمة  تقدر   

ذوات  النساء  نسبة  االخرى،  الدولية 

االعاقة املتعلمات بـ 1 % حول العالم، في 

االشخاص  من  املتعلمني  معدل  ان   حني 

ذوي االعاقة عاملياً هو 3 %. )البنك الدولي(

وجدت دراسة استقصائية في اوريسا،   

النساء والفتيات من ذوات  والهند أن كل 

في  للضرب  يتعرضن  تقريباً  االعاقة 

املنزل، و25 % من النساء من ذوات االعاقة 

عقمهن  مت    % و6  اغتصبت  قد  الذهنية 

بالقوة. )االمم املتحدة(

بعض املعتقدات، مثل االسطورة التي   

تشفي  معوقة  بإمرأة  االتصال  ان  تقول 

الرجل من االيدز، تضع النساء ذوات االعاقة 

في احللقة االكبر خطراً للتعرض لالعتداء 

. )البنك  اجلنسي واالصابة بفيروس االيدز 

الدولي، الدكتورة نورا غروش(
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النساء اكثر عرضة ليصبحن معوقات   

اإلناث  املمارسات مثل: ختان  بسبب بعض 

والعنف املنزلي او من خالل اصابات متعلقة 

بالعمل. كما ان لدى املرأة احتمال مضاعف 

وصفه  مت  الذي  االحادي  باالكتئاب  لالصابة 

بأنه  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من 

بحلول  لالعاقة  الرئيسي  الثاني  السبب 

عام 2020. )منظمة الصحة العاملية(

النساء  ذوي اإلعاقة )املادة 6(
ذوي  االشخاص  حقوق  اتفاقية  تشمل   

ملوضوع  مخصصة  كاملة  مادة  االعاقة 

املرأة املعوقة، ملعرفتها ان النساء املعوقات 

قد تواجه عقبات مختلفة عن غيرهن من 

ان  تؤكد  االتفاقية  املعوقني.  االشخاص 

جميع النساء املعوقات قادرات على التمتع 

غيرهن  بها  يتمتع  التي  واحلريات  باحلقوق 

وتشجع  مجتمعاتهن.  في  االشخاص  من 

احلكومات الوطنية لتنفيذ وتطبيق القوانني 

مثل  املعوقات،  النساء  حقوق  تضمن  التي 

النقل  التعلم، واستخدام وسائل  احلق في 

املعوقة  للمرأة  االتفاقية  العام. وميثل دعم 

املساواة  اجل  من  العمل  في  هامة  خطوة 

بني جميع البشر.

 

املادة السادسيية من اتفاقية حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة

1 - تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات 

من  متعددة  ألشكال  يتعرضن  املعوقات 

الصدد  هذا  في  ستتخذ  وأنها  التمييز 

متتعا  متتــعهن  لضمان  الالزمة  التدابير 

حقوق  بجميع  املساواة  قدم  وعلى  كامال 

اإلنسان واحلريات األساسية.

التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ   -  2

والتقدم  الكامل  التطور  لكفالة  املالئمة 

حقوق  ممارستها  ضمان  بغرض  للمرأة 

في  املوضحة  األساسية  واحلريات  اإلنسان 

هذه االتفاقية والتمتع بها.

يف  االعاقيية  ذوات  النسيياء  حاليية 
املنطقة العربية

قيل ان النساء ذوات االعاقة في العالم غالباً 

االعاقة،  وجود  “ثالثي”:  متييز  من  يعانني  ما 

النساء  نساء.  وكونهن  الفقر،  في  العيش 

املعوقات، وخاصة في البلدان النامية، متثلن 

تهميشاً  الفئات  اكثر  من  واحدة  بالتأكيد 

في العالم.

بسبب عدم وجود املدارس سهلة الوصول، 

االهمال،  او مجرد  املرأة  اخلوف على سالمة 

ال  املعوقات  والفتيات  النساء  من  الكثير 

مما  املهني،  التدريب  او  املدرسة  الى  يذهنب 

انفسهن  اعالة  على  قادرات  غير  يجعلهن 

مالياً. والنساء ذوات االعاقة كثيراً ما تكون 

الثقافات  في  وخاصة  ومنبوذة،  مخفية 

اساس  على  املرأة  تقيم  التي  التقليدية 

النساء  تتعرض  كما  واطفالها.  عائلتها 

او  الزواج  قضية  في  للتمييز  االعاقة  ذوات 

بحق  تعترف  ال  البلدان  من  وكثير  العمل، 

او  عائلة  لديها  يكون  بان  املعوقة  املرأة 

بانها  االحيان  اغلب  في  تعتبر  ميراث، كما 

بسبب  فقط  ليس  اّماً،  لتكون  صاحلة  غير 

النظر الى اعاقتها كـ “عيب”  وعدم قدرتها 

على حمل الطفل بل ايضاً بسبب احتمال 

الهادئ(.  )احمليط  اطفالها  الى  االعاقة  نقل 

ذوات  النساء  تعقيم  خطر  يرتفع  وهكذا، 

افراد  قبل  او من  احلكومة  قبل  االعاقة من 

العمل نوع من  الذين يعتبرون هذا  العائلة 

االطفال  من  املزيد  والدة  من  للحد  الوقاية 

املعوقني.

عزل العديد من النساء املعوقات جتربة قد 

في  الفعلية  االعاقة  إلضعاف  سبباً  تكون 

املرأة،  احترام  من  يقلل  العتباره  ذاتها،  حد 
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الصحية، وخدمات  العناية  ويحرمها من 

التدريب  او  والتعليم  التأهيل،  إعادة 

املهني. هذا االهمال قد يبرر معاناة النساء 

اكثر  الوفيات  معدل  ارتفاع  من  املعوقات 

من الرجال ذوي االعاقة.

النساء املعوقات ايضاً اكثر عرضة لالعتداء 
الواقع،  في  اجلنسي.  و/او  اجلسدي 

هن  املعوقات  النساء  من  العديد 
املتوحش،  اجلنس  اهداف 

يعرفون  ال  غالبا  النهن 
سوء  يشكون  من  الى 

، او رمبا خوفاً  املعاملة 
العناية  حجب  من 
عنهن.  الطبية 
عالوة على ذلك، فإن 
 ، املعوقات  النساء 
وخاصة ذوات االعاقة 

غالبا  تعتبر  اجلسدية، 
وال  “باردة جنسياً”،  انها 

حتصل دائماً على الثقافة 
عليها  حتصل  التي  اجلنسية 

بالتالي  املعوقات،  غير  النساء 
االيدز  لفيروس  عرضة  اكثر  فهي 

وغيره من االمراض التي تنتقل عن طريق 
االتصال اجلنسي.

قضايا الدفاع
الوعي  زيادة  في  ملحة  حاجة  هناك   

بوضعية واهتمامات املرأة املعوقة.

يجب على احلكومات ان حتمي حقوق   

النساء املعوقات من خالل التصديق على 

االشخاص  حلقوق  املتحدة  االمم  اتفاقية 

ذوي االعاقة وتنفيذها.

املعوقات  النساء  حتظى  ان  يجب   

الصحة  وبرامج  الصحية  بالعناية 

إعادة  وخدمات  واالجنابية  اجلنسية 

التأهيل.

يجب على احلكومات ومنظمات حقوق   

االنسان واملساواة بني اجلنسني بذل جهود 

اضافية ملنع االعتداء البدني و/أو اجلنسي 

على النساء املعوقات، كإصدار تشريعات 

متنع التسامح على االطالق مع املعتدين 

جنسياً على النساء ذوات االعاقة.

ان  يجب  واإلعاقة  البشري  النوع   

والبرامج  السياسات  في  كقضايا  تدرج 

التعليمية.

يجب ايالء اهتمام اكبر لبرامج تدريب   

املهني  التدريب  مثالً  النساء،  ومتكني 

وبرامج القروض الصغيرة.

عامة  توعية  حلمالت  حاجة  هناك   

التي  االجتماعية  العار  وصمة  من  للحد 

األسر  وإلبالغ  املعوقات،  النساء  تواجهها 

ذوات  والنساء  للفتيات  التعليم  اهمية 

االعاقة.

املزيد من اجلهود البحثية حيث يجب   

وخاصة  املعوقات،  النساء  على  التركيز 

في البلدان النامية.

ما ميكنك القيام به 

كتابة الرسائل/ وتنظيم اجتماعات مع   

احلكوميني  واملسؤولني  السياسيني  كبار 

حلث بلدكم على التوقيع والتصديق على 

األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية 

ذوي اإلعاقة.

الرئيسيني  احلكومة  ممثلي  مع  لقاء   

الوطنية  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 

واحمللية لزيادة الوعي لالحتياجات وحقوق 

املرأة املعاقة.

من  املزيد  تولي  إلى  الدعوة   

املناصب  االعاقة  ذوات  النساء 

القيادية في اجملتمع. 

منظمة  إلى  االنضمام  أو  منوذج   

 ، املعوقات  النساء  حقوق  تعزيز 

النساء  من  شبكات  مع  واالنضمام 

املعوقات في بلدان ومناطق أخرى.

والوطنية  احمللية  احلكومات  دعوة   

إلدخال قوانني قوية حلماية حقوق النساء 

ذوات االعاقة ، مبا في ذلك التشريع حملاكمة 

املعتدين على النساء جنسياً.

دعم املبادرات احمللية مكرسة لتعليم   

وتوظيف النساء والفتيات املعوقات.

شركات  رؤساء  إلى  رسائل  اكتب   

وسائل االعالم لزيادة الصور اإليجابية عن 

النساء ذوات االعاقة. 

• حتديد الشركاء الرئيسيني التي قد تكون 

مهتمة في هذه القضايا )مثالً املنظمات 

 ، الصحة  الدعوة  وجماعات  النسائية، 

ومنظمات األطفال، وما إلى ذلك( والنظر 

في كيفية العمل معا. 
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اخلاصة  للرعاية  املستقبل  مركز  يقع   

تأسيسه  متّ  حيث  أبوظبي،  مدينة  في 

حتت  يعمل  خاص  كمركز   2000 عام 

ويبلغ  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  إشراف 

وطالبة  طالباً   170 تقريباً  طالبه  عدد 

املركز  ويحمل  اإلعاقات،  مختلف  من 

مت  التي  اجلهود  من  الكثير  طياته   في 

من  وشموليتها  نوعيتها  على  التركيز 

التأهيل  وخدمات  اخلاص  التعليم  خالل 

املركز  يحتوي   (  . لطالبنا  تقدم  التي 

على ثالثة أقسام رئيسية هي: القسم 

والقسم   ، التأهيل  قسم    ، التعليمي 

اإلداري ، وتعمل جميع هذه األقسام جنباً 

إلى جنب للنهوض باملركز بشكل سريع 

ودقيق وفعال . 

إّن ٔاول ما يتم العمل به لقبول الطالب 
هو:

أولى  من  وهو  الشامل:  التقييم   

للطلبة  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات 

أكانوا منتسبني للمركز  أو  في مدارس 

يتم  التقييم  هذا  خالل  من   . عادية 

مؤسساتي
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مؤسساتيصفاتي

حتديد قدرات الطالب اإلدراكية واملعرفية 

واحلركية واللغوية وقدرته على التواصل 

أي  وحتديد  حركي    – احلس  والتآزر 

إضطرابات سلوكية.

ويتم  الفردية:  التدريب  برامج  توفير   

فردية  بخطة  الطالب  تزويد  من خاللها 

ضمن  مراحل  عدة  على  تحُقسم  سنوية 

مراجعة  فيه  يتم  محدد  زمني  جدول 

النتائج.

مثل  اخملتلفة:  العالجية  اجللسات   

العالج  جلسات  النطق،  عالج  جلسات 

العالج  وجلسات  والوظيفي  الطبيعي 

اخليل  ركوب  وجلسات  والرسم  بالفن 

وجلسات العالج املائي.

  التدريب املهني للطالب: يضم املركز 

على  تركز  التي  الفصول  من  مجموعة 

إنتاج  على  تساعدهم  متنوعة  مهارات 

بذلك  يستطيعوا  كي  مختلفة  أعمال 

اإلعتماد على أنفسهم وإثبات ذاتهم مما 

يساعد في زيادة الثقة بأنفسهم.

  توعية اجملتمع: يقوم مركز املستقبل 
بتنظيم دورات تدريبية للتوعية اجملتمعية 
والفعاليات  كاملسيرات  أخرى  وأنشطة 
التي تساعد في زيادة التوعية لتسليط 
العون  وتقدمي  املعاقني  فئة  على  الضوء 

لهم.

بالنتائج  جلياً  يبدو  والنجاح  التألق  إّن 
التي يحققها املركز عاماً بعد عام:

ٔاواًل:  دمج الطالب بالمدارس العادية: 

تركزت جهود املركز على مدى السنوات 
اجلزئي  الدمج  موضوع  على  املاضية 
وصوال إلى الدمج الكلي للطلبة القادرين 
اآلن  ونقطف  لذلك،  تأهيلهم  مت  والذين 
قبل  من  كرست  التي  اجلهود  هذه  ثمار 
اآلن  ولغاية  وأثمرت  إميان،  بكل  املوظفني 
عن دمج 51 طالب وطالبه دمجا كامال، 
آخرين  طالب   5 إلى   4 من  دمج  وسيتم 

للعام الدراسي 2010 /2011 . 

ثانيًا: توفير مناهج ثابته للطالب ذوي 
اإلحتياجات الخاصة: 

نوعها  من  األولى  تحُعد  اخلطوة  وهذه 

على مستوى الشرق األوسط حيث يتم 

  CLM الشامل  املتعلم  برنامج  تطبيق 

وهذا  املركز  فصول  من  فصلني  على 

البرنامج يرتكز على التحليل السلوكي 

التطبيقي. علماً أن نتائج هذا البرنامج 

بدت واضحة على الطلبة وسيتم منح 

في  البرنامج  لهذا  الرسمي  اإلعتماد 

تدريب  للمركز  ميكن  وبهذا   ،2010 يونيو 

أي جهات أخرى. ومن اجلدير ذكره أّن هذا 

املتحدة  الواليات  في  معتمد  البرنامج 

هذا  بتطبيق  املركز  ويقوم  األمريكية 

املنهاج مبتابعة مكثفة من ِقبل مؤسسة 

توتشي للحلول التعليمية في أمريكا.

ثالثًا: المشاركات والميداليات:

مختلف  في  وبإستمرار  املركز  يشارك 

الفعاليات والنشاطات الرياضية والفنية 
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والتي يهدف من خاللها تسليط  منها، 
الضوء على قدرات ومواهب الطلبة إلى 
يحققونه  ملا  وتقديرهم  التعبير  جانب 
من نتائج أكان ذلك على املستوى احمللي 

أو العاملي. 

ولعل من أبرز املشاركات الدولية هي عام 
2007 ، حيث مت ترشيح املركز لتمثيل دولة 
املسابقات  في  املتحدة  العربية  اإلمارت 
اإلحتياجات  لذوي  الدولية  األوملبية 
مت  وقد  اليابان  في  ملبيك-  أبا   – اخلاصة 
تكرمي جميع املشاكني عند عودتهم ألرض 
الدولة من قبل سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان.وإستضافة معالي الشيخ 
إلى  تكرميهم   و  قصره  في  لهم  نهيان 
الطلبة من متالزمة  أحد  جانب حصول 
أحد  في  البرونزية  امليدالية  على  داون 
مسابقات السباحة العاملية والتي جرت 

في البرتغال عام 2008.

لإللتحاق  طالب  خمسة  تأهيل  رابعًا: 
بسوق العمل:

بقسم  العمل  املستقبل  مركز  بدأ 
التدريب املهني في عام 2005 وذلك بآلية 
املركز  في  العاملني  بني  مشتركة  عمل 
وأهالي الطالب وقد تعددت ورش العمل 
اخلاصة بالطالب والطالبات الكبار وبهذا 
وإقامة  بتنظيم  القيام  املركز  استطاع 
والتي  الطالب  ملنتوجات  جزئي  بازار 
بإستقطاب شركات عديدة  القت جناحاً 
والدبلوماسي،  العام  اجملتمع  من  وأفراد 
صناعة  وأهمها:  املنتوجات  تلك  لشراء 
السالل، وتقنية الطباعة على القمصان 
والقبعات، وفن التطريز، وتنسيق الزهور، 
باإلضافة  اإلكسسوارات،  وصناعة 
املكتبي  العمل  على  تدريبهم  إلى 
الداخلي كالتغليف والتلصيق والتدريب 

إضافًة  الكومبيوتر   إستخدام  على 
الشركات  في  امليداني  التدريب  إلى 
أخرى،  جهٍة  ومن  اخملتلفة.  واملؤسسات 
املركز   طالب  من  خمسة  التحق  فقد 
بسوق العمل وقد مت توظيفهم بشركات 
مختلفة في الدولة. وأصبحوا يتمتعون 
املطلوبة  واإلستقاللية  الكاملة  بالثقة 
مشرق  مستقبٍل  نحو  قدماً  للمضي 

والعمل على خدمة مجتمعهم.

ٔابرز النتائج

املركز  حققها  التي  النتائج  أبرز  من 
مؤخراً مبايلي:

املركز  حصل  التربوية:  خليفة  جائزة   
على جائزة خليفة التربوية للعام 2010 
اخلاصة. جاءت  اإلحتياجات  ذوي  فئة  عن 
من  فريدة  مبادرة  خالل  من  اجلائزة  هذه 
تهدف  املنطقة  مستوى  على  نوعها 
إلى  اإلرتقاء والتميز بالقطاع التعليمي 
وسام  اجلائزة  هذه  إّن  جوانبه.  مبختلف 
شرٍف وفخٍر ملركز املستقبل وحافزاً كبيراً 
اخلدمات  أفضل  بتقدمي  قدماً  للعمل 
ذوي  وتأهيل  رعاية  مجال  في  التربوية 
اإلحتياجات اخلاصة ضمن معايير عاملية 
وبرامج نوعية متميزة لضمان مخرجات 

عملية وتعليمية ناجحة.

  حصول مركز املستقبل على اإلعتماد 
والبحث  اجلاد  للعمل  نتيجة  الدولي: 
التي  املعايير  أفضل  عن  دوماً  الدؤوب 
اإلحتياجات  ذوي  لفئة  لتوفيرها  نسعى 
العاميني  مدى  على  عملنا  اخلاصة 
برنامج  منهاج  تطبيق  على  السابقيني 
املحُتعلم الشامل على فصلني من فصول 
لباقي  إعتماده  سيتم  والذي  املركز 
فاملركز  لذا  قريب.  وقت  في  الفصول 

بإنتظار احلصول على اإلعتماد  األمريكي 

من مؤسسة توتشي للحلول التعليمية 

في شهر يونيو 2010.

مبكرمة   : جديد  مبنى  الى  اإلنتقال    

إلمارة  التنفيذي  اجمللس  من  وبدعم 

أبوظبي. يتم العمل حالياً على بناء مبنى 

خاص مبركز املستقبل في مدينة محمد 

بشهر  إفتتاحه  سيتم  الذي  زايد  بن 

سبتمبر من العام الدراسي 2011-2012، 

ومجهزاً  مهيئاً  سيكون  املبنى  هذا 

املهام  مع  بسهولة  ويتناغم  ليتماشى 

اإلحتياجات  لذوي  املقدمة  واخلدمات 

اخلاصة فالتصميم اخلارجي للبناء، يتميز 

وديناميكيا  وقوياً  مرتباً  طابعا  بإعطائه 

احلديث  التعليم  نهج  عن  بذلك  ليعبر 

واملعاصر فاملبنى متفرد بالشكل واحلجم 

ليتناسب مع إحتياجات اجملتمع، أما من 

الداخل فيتمتع مبزيد من الصفوف اآلمنة 

وللنشاطات  للتعليم  اخلاصة  واآلماكن 

الرياضية واالجتماعية.

نحن نهدف إلى التطور  ، والتطور يعني 

بحياة  إيجاباً  والتأثير  واإلبداع  النمو 

اآلخرين من ذوي االحتياجات اخلاصة . نحن 

نعمل على رؤية املزيد من األطفال قادرين 

بتحقيق  ونطمح   . والنطق  املشي  علي 

استقاللية  أكثر  ليصبحوا   أحالمهم 

قادرين علي اإلنتاج بفعالية في اجملتمع. 

في  بدمجهم  منهم  املزيد  الى  ونتطلع 

من  مزيد  جانب  الى  العادية  املدراس 

انفسهم  يجدوا  كي  الكبار  الطالب 

لكل  املناسب  بالعمل  ذاتهم  ويحققوا 

منهم . 
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ــور املعاقني باإلمارات هي  إن جمعية أولياء أم
الشكل التنظيمي األول الذي ميثل جتمع أهالي 
ذوي اإلعاقةوالتي أنشئت لتكون لبنة في صرح 
اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقةفي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة .

ــى أبنه وأبنته، فنبعت  ــي األمر هو األقرب إل فول
ــمو  ــر املعاقني من س فكرة إقامة جمعية ألس
ــيخة جميلة بنت محمد القاسمي املدير  الش
العام ملدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وكان 
حلرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
ــس األعلى  ــو اجملل ــمي عض ــد القاس ــن محم ب
ــري للجمعية  ــارقة الرئيس الفخ ــم الش حاك
ــاة الكرمية لفئة  ــم بتوفير احلي واهتمامه الدائ
ــى الفور  ــموه عل ــر س ــرهم أم ذوي اإلعاقةوأس
ــاء أمور  ــة لتمثيل أولي ــة أهلي ــاء جمعي بإنش
ــي عام  ــاء على ذلك ف ــت بن ــني فتأسس املعاق
1996م جمعية أولياء أمور لتكون أول مؤسسة 
ــاون  ــس التع ــتوى دول مجل ــى مس ــة عل أهلي
ــي العالم أجمع  ــي ولتواكب مثيالتها ف اخلليج
ــموه  ــق أهدافها الرامية وكان لدعم س ولتحق
الدائم الفضل بحصول اجلمعية على اإلشهار 
الرسمي من وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

حتت رقم )450( لسنة 1999م .

الهيكل اإلداري والتنظيمي

الجمعية العمومية :

ــددين  تتكون من جميع األعضاء العاملني املس
ــة  ــي عضوي ــوا ف ــن امض ــتراكاتهم والذي الش
ــل موعد  ــهر على األقل قب ــتة اش اجلمعية س

انعقادها .

مجلس اإلدارة :

يدير شؤون اجلمعية مجلس إدارة مكون من 11 
ــني وانتخب في  ــني األعضاء العامل ــو من ب عض
ــاع رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس  أول اجتم
ــدوق ، وممثلي اللجان  ــني الصن ــر ، أم ، أمني الس

اخملتلفة.

لجنة البحوث والدراسات الميدانية :

اجراء البحوث والدراسات امليدانية للكشف   - 1
املبكر عن اإلعاقة. 

ــفيات واملدارس  القيام بزيارات إلى املستش  - 2
للكشف عن حاالت اإلعاقة .

القيام بزيارات إلى األسر واملعاونة في أعمال   - 3
الدمج االجتماعي .

ــات املقدمة لذوي  ــة اخلدم ــة ومتابع مراقب  - 4
اإلعاقة .

ــني  ــأنها حتس ــائل التي من ش اقتراح الوس  - 5
اخلدمات واالرتقاء بها .

ــات العلمية التي  ــرات واملنتدي اقتراح املؤمت  - 6
يجب عقدها إلثراء الفكر واملمارسة .

ــري في  ــدول األخ ــارب ال ــى جت ــرف عل التع  - 7
اخلدمات املقدمة للمعاقني واالستفادة منها 

ــات العاملة في رعاية  التعاون مع املؤسس  - 8
املعاقني .

ــة  العامل ــان  اللج ــة  كآف ــع  م ــاون  التع  - 9
باجلمعية.

لجنة الدفاع االجتماعي :

احملافظة على حقوق املعاقني .  .1

حماية ذوي اإلعاقة من االستغالل .  .2

السعي لدى اجلهات اخملتصة لتوفير الضمان   .3
االجتماعي للمعاقني.

توفير الدعم النفسي واالجتماعي لألسر .  .4

إيجاد فرص عمل للمعاقني.  .5

لجنة دعم برامج المعاقين :

ــه  ــج الكفيلــ ــط والبرام ــع اخلط وضــــ  - 1
بتحقيق أهداف اجلمعيــة ) خطط االستثمار، 

الثقافة، التدريبي .. .الخ ( .

ايجاد وسائل التمويل الالزم للجمعية .  - 2

اتخاذ كآفة الوسائل لتوفير الدعم املالي .  - 3

ــدوق  ــاء صن ــوات إلنش ــة اخلط ــاذ كآف اتخ  - 4
لالستثمار لدعم قضايا ومؤسسات اإلعاقة .

لجنة العالقات العامة والتوعية  :

ــي جتاه  ــي االجتماعي واملؤسس ــر الوع نش  .1
قضايا اإلعاقة .

تشجيع وإثراء العمل التطوعي .  .2

ــات احلكومية  ــة املؤسس ــاون مع كآف التع  .3
واألهلية والدولية العاملة في نفس اجملال .

التواصل املستمر مع كآفة وسائل وأجهزة   .4
األعالم مبا يحقق األهداف داخلياً وخارجياً 

ــرات والندوات  ــات واملؤمت ــم االجتماع تنظي  .5
التوعوية .

مؤسساتي
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العمل على زيادة عدد املنتسبني للجمعية   .6
مبا يخدم أغراضها .

ــدارس وما في  ــج توعوية للم ــم برام تنظي  .7
حكمها .

االشراف على املكتبة .  .8

لجنة التواصل  :

ــة في  ــي ذوي اإلعاق ــة أهال ــف وتوعي تثقي  )1
كيفية التعامل مع الشخص املعاق 

ــدف احلد من  ــع به ــي في اجملتم ــر الوع نش  )2
ــن أثار  ــر للتخفيف م ــل املبك ــة والتدخ اإلعاق

اإلعاقة وأضرارها 

ــاف  ــاد وتوجيه ولي األمر ، بطرق اكتش إرش  )3
اإلعاقة

ــي ألهالي  توفير الدعم االجتماعي والنفس  )4
ذوي اإلعاقة . 

ــتغالل الظاهر  حماية ذوي اإلعاقة من االس  )5
والباطن 

األهداف

ــي ألهالي  توفير الدعم االجتماعي والنفس  )1
األشخاص ذوي اإلعاقة .

ــف وتوحيد اجلهود للنهوض باخلدمات  تكثي  )2
املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة .

احملافظة على احلقوق األساسية لألشخاص   )3
ذوي اإلعاقة والدفاع عنها وتعريف األهالي بهذه 

احلقوق وتطوير سبل ووسائل املطالبة بها.

ــن  م ــة  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش ــة  حماي  )4
االستغالل الظاهر واملبطن .

ــاريع تخدم ذوي  التخطيط لـ / وتنفيذ مش  )5
اإلعاقة .

ــة  املقدم ــات  اخلدم ــة  ومتابع ــة  مراقب  )6

لألشخاص ذوي اإلعاقة والدفع باجتاه حتسينها  
واالرتقاء بها .

ــج الكفيلة بتحقيق  ــع اخلطط والبرام وض  )7
مبدأ االندماج التام لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

اجملتمع والعمل على تنفيذها .

السعي لدي اجلهات اخملتصة لتوفير الضمان   )8
االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ــدف احلد من  ــع به ــي في اجملتم ــر الوع نش  )9
ــف من آثارها  ــة والتدخل املبكر للتخفي اإلعاق

الضارة .

ــات احلكومية  ــة املؤسس ــاون مع كاف التع  )10
ــة من أجل  ــك املنظمات الدولي ــة وكذل واألهلي

حتقيق أغراض اجلمعية .

تشجيع وإثراء العمل التطوعي بالدولة .  )11

الوس��ائل التي س��يتم اتباعها لتحقيق 
ٔاهداف الجمعية 

ــرات  واملؤمت ــدوات  والن ــرات  احملاض ــة  إقام  )1
ــرات التي تقام  ــدوات واملؤمت ــاركة في الن واملش
ــا وتعزيز مكانتها  للتعريف باجلمعية وأهدافه
ــبني  ــاق تأثيرها وزيادة عدد املنتس ــيع نط وتوس

وصوالً لتحقيق أغراضها 

إنشاء ورش محمية ومشاغل للمعاقني .  )2

إنشاء مكتبة متخصصة .  )3

ــورات  واملنش ــات  والدراس ــاث  األبح ــر  نش  )4
التثقيفية والتربوية لتوعية اجملتمع .

ــات وخصوصاً  ــف اجله ــاون مع مختل التع  )5
ــي وتثقيف  ــر الوعي االجتماع ــة لنش اإلعالمي

اجملتمع مبختلف فئاته وباألخص املدارس .

عقد اللقاءات الدورية لألهالي بهدف تبادل   )6
اخلبرات وتخفيف املعاناة النفسية واالجتماعية 

وتنظيم اجلهود حلل املشكالت املطروحة .

ــكيل اللجان اخملتلفة لتحقيق الغايات  تش  )7
املنشودة .

ــة والدولية  ــاب إلى الهيئات العربي االنتس  )8

التي تعمل في اجملال نفسه بعد موافقة الوزارة 

.

ٔانواع العضوي����ة

العضوية العاملة :

ــن مواطنى دولة اإلمارات العربية    إن يكون م

املتحدة .

  ان ال يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً .

  أال يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة سالبه 

للحرية أو ارتكب جرمية مخلة بالشرف واألمانة 

ما لم يكن قد رد إلية اعتباره في احلالتني .

  أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

ــاطه  ــبق فصله أو أوقف نش   أال يكون قد س

في ناد أو جمعية أخري .

العضوية المنتسبة  :

  أن تنطبق عليه شروط العضوية عدا الشرط 

األول  .

  أن يحمل إقامة شرعية وسارية املفعول في 

الدولة .

العضوية الفخرية   :

ــاء الفخريون هم من يرى مجلس إدارة    األعض

اجلمعية منحهم هذه العضوية من ذوي املكانة 

ــات جليلة  ــوا أو يقدمون خدم ــرأي، ممن قدم وال

ــاط موقوف  ــالد أو اجلمعية ، أو ممن لهم نش للب

في ميدان اخلدمات العامة .
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أجهزتي

ٔاجهزتي

مجال  في  املستخدمة  العالجية  الطرق  أن 
احلركية  اإلعاقة  حلاالت  الطبيعي  العالج 
األطفال  لدى  الدماغي  الشلل  من   الناجتة 
نظرة  تغيرت  جديدا,فقد  مسارا  تسلك  بدأت 
العالم للشخص املعاق وبدأت توجهات جديدة 
وقد  ومنتج  فرد فعال  الشخص  في جعل هذا 
االكتشافات  على  التوجهات  هذه  انعكست 
فلقد   . اإلعاقة  مجال  في  احلديثة  العلمية 
انتشرت في اآلونة األخيرة طرق عالجية جديدة 

من أبرزها العالج بالبدلة العالجية أدلي .

 Adeli Suit ”أدلي”  العالجية  البدلة  تعتبر 
الفضائية  البطريق  البدلة  من  معدلة  نسخة 
التي صممتها وكالة الفضاء الروسية لتأهيل 
ومعاجلة  الطويلة  رحالتهم  بعد  الفضاء  رواد 
ضمور العضالت وهشاشة العظام لديهم في 
منتصف عام 1971م. وقد طورت لعالج اإلعاقات 
وضمور  الدماغي  الشلل  من  الناجتة  احلركية 
إدارة  في  تسجيلها  .ومت  احلركية  األعصاب 
العقاقير األمريكية ومن ثم حصل مركز يوروميد 
من  الرخصة  على  بولندا  في  والتأهيل  للعالج 
البدلة  الستخدام  وذلك  روسيا  في  األم  املركز 

العالجية املطورة أدلي 2002.

أجزاء وهي سترة  البدلة من عدة  وتتكون هذه 

تتصل  والكوعني  للركبتني  ومنصات  وسروال 

تختلف  مطاطية  بأربطة  البعض  بعضها  مع 

أحد  جاءت  هنا  ومن   , وأحجامها  أطوالها 

التسميات بالباجني سيوت. تعطي هذه األجزاء 

دعامة مماثلة لوظائف العضالت وذلك لتساعد 

في وضع اجلسم في الوضع الفيزيائي الصحيح 

اخملتصون  .ويقوم  العالجية  التدريبات  أثناء 

مبا  املطاطية  األربطة  وضع  بتعديل  بالعالج 

احلركي  واالضطراب  املرضية  احلاالت  يناسب 

أوزان  تضيف  االربطة  هذه  أن  كما   , لديها 

مختلفة على اجلسم ألغراض عالجية.

بروتوكول العالج بالبدلة أدلي:

للتأهيل   العالجية  املراكز  في  العمل  إن   •

وقواعد  أسس  له  العالجية  البدلة  باستخدام 

علمية حيث يتم تقيم احلالة املرضية من قبل 

العصبية  اجلملة  أخصائي  يتضمن  فريق عمل 

والدماغ  واألطفال  وأخصائي العالج الطبيعي 

واالجهزة  اجلبائر  وأخصائي  املعاجلون   والفنيون 

املساعدة ووالدي الطفل .وذلك إلعداده لبرنامج 

العالج بالبدلة.

الطفل  لدى  العصبي  اجلهاز  فحص  يتم   •

واألداء العضلي واألفعال املنعكسة.

أمرية خالد
أخصائية العاج الطبيعي

بدلة "أدلي" العاجية
Adeli Suit
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بدلة "أدلي" العاجية

مشكالت  أي  من  احلالة  خلو  من  التأكد   •
مرضية متنع من استخدام البدلة مثل حاالت 
أو  املفصلية  والتشوهات  الشديد  الصرع 

العضلية الشديدة .

البدء بالبرنامج العالجي الذي يستمر مدة   •
ومبعدل  شهرين  ملدة  األسبوع  في  أيام   6  -  5
من  النوع  هذا  ويسمى  يوميا  ساعات   6  -  4
البرامج العالجية بالبرنامج العالجي املكثف 
أخرى  عالجية  طرق  خالله  من  وتستخدم 
بالشبكة  العالج  مثل  البدلة  إلى  باإلضافة 
العنكبوتية أو جهاز التعليق والعالج بالتمارين 

العالجية واملساج الطبي اخلاص لكل حالة.

من  النوع  هذا  أن  البحثية  الدراسات  وتؤكد 
العالج أدى إلى حتسني االتصال من الدماغ إلى 
العضالت من خالل زيادة تدفق الدم إلى املخ و 
الشرايني ، وزيادة الوظائف احليوية الكهربائية 
للعضالت  ، وزيادة النشاط في قشرة الدماغ  
الترنح  وانخفاض   ، العظام  تكلس  وزيادة   ،
معدل  وانخفاض  احلركي(  التناسق  )عدم 
اهتمام  إلى  أدى  مما  الكالم.  طالقة  اضطراب 
مؤسسة الشلل الدماغي للبحوث والتعليم 
في الواليات املتحدة األمريكية ودفعها لتبني 
فعالية  مدى  إلثبات  وبحوث  دراسات  ومتويل 

العالج بالبدلة العالجية أدلي مثل: 

Dr. Alexander Frank and associates at 

the Motion Analysis Laboratory, Assaf 

Harofeh Med.Cen- NOV.2004 

Dr. Edward Dabrowski at the Children’s 

Hospital of Michigan-FEB,2005 . 

أنحاء  مختلف  في  كثيرة  مراكز  بدأت  وقد 

العالم  باستخدام البدلة العالجية من ضمن 

الشلل  ألطفال  املقدمة  العالجية  برامجها 

املهارات  تطوير  من  للتمكن  وذلك  الدماغي 

احلركية والوظيفية لألطفال من خالل تنبيه 

وتقليل  اجلسم  في  الذاتية  املستقبالت 

املنعكسات املرضية وتدريب اخلاليا العصبية 

املركزية بفترة زمنية قد تكون أقصر مما كانت 

عليه في الفترة السابقة.

أخصائي  على  ,يتوجب  املنطلق  هذا  ومن 

على كل  يكون مطلعاً  أن  الطبيعي   العالج 

والعالج  التشخيص  ما هو حديث في مجال 

بصورة دائمة وعلى معرفة ما ميكن االستفادة 

ومدروسة  علمية  بصورة  واستخدامه  منه 

للنهوض مبستوى اخلدمات املقدمة في مجال 

العالج الطبيعي.
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لعبة كمبيوتر  خاصة 
باالطفال املعاقني مسعياً 

ــمعيات صعوبة في  يواج��ه أخصائيي الس
ــال وصعوبة  ــمع لألطف إجراء إختبارات الس
ــات لقالب  ــع  و أخذ القياس ــد في تصني أش
األذن في حالة ما إحتاج الطفل ملعني سمعي 
ــمع وتصنيع  ــى بعد إجراء فحص الس . وحت
ــمعي  قالب األذن وتزويد الطفل باملعني الس
ــتخدام  املالئم يرفض الكثير من األطفال اس
ــل واملربني  ــمعية ، ويلجأ األه ــات الس املعين
ــمعيات إلى تشجيع الطفل  واخملتصني بالس
ــلوك  وإغرائه باملكافئات وبرامج تعديل الس

كي يستخدم املعينات السمعية. 

وقد جاء تصميم لعبة الكمبيوتر التي نحن 
في صدد احلديث عنها كي يتم التغلب على 
في  اخملتص  يساعد  وكي  الصعوبات  هذه 
بشكل  وذلك  الالزم  وإجراء  السمع  قياس 
اللعبة  تبدأ   . للطفل  جدا  وأليف  محبب 
السمعيات  عيادة  في  الطفل  بجلوس 
مكونات  على  يتعرف   “ املاوس   “ وبتحريك 
العيادة ومحتوياتها مثل جهاز فحص السمع 
والغرفة الصامتة واألدوات التي يستخدمها 
أخصائي السمعيات وميكنه بتحريك “ املاوس 
أحد  على  تعرف  كلما  جنوم  على  احلصول   “
ثالثة  إحراز  وعند   . الفحص  غرفة  مكونات 
في  الثانية  املرحلة  إلى  الطفل  ينتقل  جنوم 
باستخدام  لألذن  كشف  إجراء  وهي  اللعب 
منظار األذن وفي البداية ترفض الشخصية 

يتم  وهنا  الكشف  هذا  إجراء  اللعبة  في 
بإجراء  الشخصية   تقوم  األدوار حيث  تبادل 
السمعيات  أخصائي  أذن  على  الكشف 
املرحلة  إلى  ينتقل  نقاط  ثالث  وبتجميعه 
من  اجلزء  هذا  نهاية  وفي  باللعب  التالية 
إجراء  اللعبة  في  الشخصية  تقبل  اللعبة 
كشف األذن . تبدأ املرحلة الثانية في اللعبة 
أيقونة خاصة بجهاز فحص  بالضغط على 
السمع وفي هذه املرحلة  ترفض الشخصية 
مطلوب  هو  ما  يفهم  ال  أو  الفحص  إجراء 
وبعد  الرأس  وضع سماعات  عند  فعله  منه 
املراحل  إلى  االنتقال  يتم  نقاط  ثالثة  إحراز 
التالية في اللعبة . وأهم ما مييز هذه اللعبة 
اللعبة  إلى املرحلة األخيرة في  الوصول  هي 
اللعبة  في  الشخصية  موافقة  عند  وهي 
إلى  يذهب  السمعي حيث  املعني  استخدام 
مجموعة  سماع  يستطيع  وهناك  الغابة 
السمعية  املعينات  باستخدام  األصوات  من 
عند  االختالف  مالحظة  للطفل  وميكن 
اللعبة  . هذه  السمعية  املعينات  استخدام 
تعتبر إضافة جديدة ومهمة جدا حيث أنها 
جتعل من أمر فحص السمع والتزود باملعينات 
واحملببة  الروتينية   األمور   من  السمعية 
للطفل وهي مخصصة لألطفال من سن 3 
اللعبة  وفكرة   . سنوات   7 سن  إلى  سنوات 

وتصميمها تستحق كل إعجاب . 
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التوظيف املدعوم
 لألشخاص ذوي اإلعاقة

ــؤون االجتماعية  صدر عن وزارة الش
ــباب  بالتعاون مع وزارة الثقافة والش

ــف  ــاب “التوظي ــع كت ــة اجملتم وتنمي

ــة”  اإلعاق ذوي  ــخاص  لألش ــوم  املدع

لألستاذ روحي عبدات، 

فصوله  خالل  من  الكتاب  ويقدم   

للقائمني  عملية  أفكارا  السبعة، 

مبدأ  وفق  املعاقني  تشغيل  على 

بالتركيز  وذلك  املدعوم،  التشغيل 

واختيار  وميوله،  املعاق  قدرات  على 

إلى  جتزئته  بعد  له،  املناسب  العمل 

عليه  تدريبه  ثم  ومن  فرعية،  مهام 

في بيئة العمل، بدالً من التدريب في 

كسر  إلى  يؤدي  مما  معزوله،  أقسام 

ما  وكل  املعاق  بني  النفسي  احلاجز 

حتمله بيئة العمل من متغيرات مادية 

جناح  إلى  يؤدي  الذي  األمر  وبشرية، 

هذا التشغيل الذي يتوفر فيه الدعم 

امليداني للمعاق على قدر حاجته، إلى 

أن يصبح مستقالً متاماً في عمله.

من  النموذج  هذا  اعتماد  يبرر  ما  وإن 

من  الكثير  في  جناحه  هو  التشغيل 

ألفضل  منوذج  كونه  العالم،  دول 

مجال  في  الدولية  املمارسات 

هذا  فإن  لذلك  اإلعاقات،  تشغيل 

اإلطالع على هذا  إلى  الكتاب يهدف 

لألشخاص  الهام  التشغيلي  اخليار 

أفضل  من  واالستفادة  اإلعاقة،  ذوي 

وهو  اجملال،  هذا  في  العاملية  التجارب 

ال ميثل إطاراً نظرياً فحسب، بل يعتبر 

للقارئ، يستفيد  دليالً عملياً مقدماً 

احلصول  في  املعاق  الشخص  منه 

ويستفيد  فيه،  والتكيف  عمل  على 

بالتعرف  واملدير  العمل  صاحب  منه 

مع  والتعامل  التشغيل  آليات  على 

وكذلك  لديه،  العاملني  املعاقني 

ينظم  الذي  التشغيل  أخصائي 

البرنامج التدريبي املدعوم ويقوم على 

متابعته والتنسيق بني األطراف.
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ــدد األول من مجلة  ــة وتأهيل العاقني الع ٔاص��درت إدارة رعاي
األطفال )كن صديقي(، والتي تستهدف األطفال من املراحل 

ــات إيجابية نحو  ــة الدنيا، بهدف بناء اجتاه التعليمي

ــخاص املعاقني وتسهيل اندماجهم في  األش

مدارس التعليم العام.

تشرف وترأس حترير اجمللة األستاذة 

وفاء حمد بن سليمان، وسكرتير 

ويشارك  روحي عبدات،  حتريرها 

املال وناظم  زينب  التحرير  في 

منصور، فيما ينفذ الرسومات 

الفنان املبدع حسن السعدي، 

حسن  طه  األستاذ  ويقوم 

بالتدقيق اللغوي.

لقد نبعت فكرة اجمللة من أهمية 

التربية  النشئ  تربية  على  العمل 

األشخاص  حتترم  التي  السليمة 

أسس  على  معهم  وتتعامل  اإلعاقة،  ذوي 

إنسانية وصحيحة، حيث تعزز هذه اجمللة في األطفال 

ثقافة  احترام اآلخر، والتعامل األمثل مع الزميل ذو اإلعاقة 

على مقاعد الدراسة، وفي مختلف مرافق وأنشطة املدرسة، 

وفي اجملتمع، مما يساهم في حشد اجلهود الرامية إلى دعم 

ومساندة اندماج املعاقني في مدارس التعليم العام.

والصور  الكرتونية  الرسوم  على  ثناياها  في  اجمللة  وتعتمد 

املعبرة التي تظهر اجلوانب والقدرات اإليجابية عند األشخاص 

املعاقني، والتي تبرز ما يتمتعون به من ميول واهتمامات، وما 

والتعليمية  واالجتماعية  اليومية  حياتهم  في  ميارسونه 

واقعهم  على  الضوء  وتسلط  أنشطة،  من 

في  واملشارك  الرائد  ودورهم  األسري 

اجملتمع  خلدمة  الهادفة  املبادرات 

والبيئة احمليطة.

مجموعة  اجمللة  وتضم   

الشخصيات  من 

من  االجتماعية 

اإلعاقات،  مختلف 

شخصية  من  ابتداًء 

“نور” الطفلة الكفيفة 

مؤخراً  التحقت  التي 

أقرانها،  مع  باملدرسة 

مجموعة  متتلك  والتي 

في  واملواهب  املهارات  من 

تصدرت  حيث  املوسيقى،  مجال 

لألطفال في صفحة  املوجهة  كلمتها 

الذي  “ناصر”  باملبدع  مروراً  العدد،  لهذا  االفتتاحية 

اإلبداعية صفحة  ورشته  وحتتل  إعاقة سمعية،  من  يعاني 

يستلهمها  التي  أعماله  من خاللها  يقدم  اجمللة،  من  ثابتة 

بتحويلها  ويقوم  احمللية،  البيئة  في  املتوفرة  اخلام  املواد  من 

إلى لوحات وأعمال فنية مبهرة، ويقدمها ألصدقائه األطفال 

في اجمللة بأسلوب مبسط ليطبقوا معه أعماله اإلبداعية 

خطوة بخطوة.

"كن صديقي"
 جملة أطفال تتبنى قضية اإلعاقة
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ومن ثم شخصية “عزام” الذي لم متنعه إعاقته احلركية 
من التنافس والفوز بالسباق السنوي للكراسي املتحركة 
الذي نظمته مجموعة من مدارس التعليم العام، وانتهاًء 
بشخصية “محبوب” اللطيفة واملرحة، وهو شخص لديه 
متالزمة داون، وقام مبغامرة جريئة على شاطئ البحر أنقذ 

من خاللها صديقه من الغرق.

لألطفال  عامة  نصائح  طياتها  بني  أيضاً  اجمللة  وتقدم 
حول الصحة والنظافة والسلوك االجتماعي واألخالقي 
القومي، ومعلومات قّيمة عن اخلضار والفواكه واحليوانات 
والبيئة احمليطة باألطفال، وقصص اجتماعية ومغامرات 
وتزودهم  العبرة،  من خاللها  األطفال  يستشف  شيقة، 

بقيم إنسانية نبيلة بأسلوب شيق وهادف.

األطفال  مجالت  من  هي  صديقي”  “كن  مجلة  أن  يذكر 

بإبراز  مباشرة  تهتم  والتي  العربي،  الوطن  في  النادرة 

قدرات املعاقني وتسلط الضوء على واقعهم االجتماعي 

والثقافي، وتوجه اهتمامها نحو أقرانهم لتغيير النظرة 

النمطية نحو اإلعاقة، وإحاللها بنظرة تتسم باإليجابية، 

إمياناً من إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بأن التغيير بأتي من 

اإلجتاهات  هذه  تكبر  فيما  الصغرى،  العمرية  املستويات 

مع الطفل عبر مراحل حياته اليومية، من أجل الوصول 

ومرحب  املعاق  للشخص  متقبل  كامل  مجتمع  إلى 

بوجوده، وبالتالي اندماجه الكامل في اجملتمع.

القواعد العامة

 لربامج الرتبية اخلاصة 

صدرت القواعد العامة لبرامج التربية 
ــدارس احلكومية واخلاصة(  اخلاصة )للم

ــي دولة  ــة والتعليم ف ــن وزارة التربي ع

االمارات، حتت شعار “املدرسة للجميع” 

واالجنليزية،  ــة  العربي ــني  باللغت ــك  وذل

ــير  وتضم هذه القواعد التي تنظم س

ــدارس الدولة ثالثة  ــج في م عمل الدم

أبواب رئيسية: ميثل الباب األول مقدمة 

ــذه القواعد، من حيث  تعريفية حول ه

تاريخ التربية اخلاصة في دولة اإلمارات، 

ــة  التربي ــالة  ورس ــة  ورؤي ــفة  وفلس

ــج، واألهداف  الدم ــفة  ــة وفلس اخلاص

ــة في  ــة اخلاص ــن وراء التربي ــة م العام

ــد العامة  ــاءت القواع ــة، فيما ج الدول

ــاب والتي  ــل الثاني من الكت في الفص

ــات وبرامج التربية اخلاصة،  تضمنت فئ

ــرف وحتديد  ــف والتع ــراءات الكش وإج

اخلدمات، ونظام االنتقال بني املستويات 

الدراسية، والكوادر الفنية والتعليمية، 

ــا  ــور. أم ــاء األم ــات أولي ــوق وواجب وحق

ــر فقد احتوى على  الباب الثالث واألخي

ــات العلمية  ــن املصطلح مجموعة م

ــتخدمة في صياغة هذه القواعد،  املس

ــارات التربوية العامة في تعليم  واالعتب

الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، وأدوات 

ــومي واالمتحانات لهؤالء  ــاليب التق وأس

العلمية املستخدمة  واملراجع  الطلبة، 

في صياغة هذه القواعد.
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عيين هي مسعي وبصري

كتاب من إصدار دار النهضة العربية يتناول تنشئة وتأهيل وتعليم الطفل األصم 
في عمر مبكر وبأساليب تربوية جديدة ومعاصرة عن طريق اللغة اإلشارية، وتوسيع 
مجاالت التدريب املهني والتشغيل لتعزيز الثقة التامة بنفسه، ومن أجل مشاركة 

حقيقية مع السامعني.

اخلاصة  اإلحتياجات  لذوي  املقدمة  باخلدمات  تعنى  فصول  ثمانية  الكتاب  هذا  ويضم 
احلديثة  واملظاهر  تعليمهم  وأساليب  الصم،  األطفال  تعليم  تعترض  التي  واملعوقات 
مساندة  معلومات  ترافقها  معاصرة،  تربوية  بأساليب  املستخدمة  التربوية  والطرائق 

موضحة ملضمون املواضيع ومفاهيمها األساسية.

مشكات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 
ومتكينهم يف دول جملس التعاون اخلليجي

ــب التنفيذي  ــات االجتماعية، وذلك عن املكت ــلة الدراس ــدد )55( من سلس ص��در الع
ــاون اخلليجي، حتت  ــؤون االجتماعية بدول مجلس التع ــل ووزراء الش ــس وزراء العم جملل

ــخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم في دول مجلس التعاون  عنوان “مشكالت توظيف األش

اخلليجي”.

احتوى هذا العدد على خمس دراسات قّيمة حول تشغيل املعاقني ذهنياً، من حيث 

األولى  الدراسة  أعد  واقعهم،  لتطوير  الالزمة  واإلجراءات  ومشكالتهم،  حقوقهم، 

الدكتور محمد عبد الرحمن من جامعة مؤتة حول برامج التأهيل والتدريب املهني 

لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، أما الدراسة الثانية فهي من إعداد األستاذ الدكتور 

جمال اخلطيب احملاضر في اجلامعة األردنية حول جتارب دولية في تشغيل األشخاص ذوي 

اإلعاقة، فيما استعرضت السلسلة قواعد تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان 

املتقدمة من إعداد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وكذلك تشغيل األشخاص 

ذوي اإلعاقة في ظل التشريعات الدولية والعربية من إعداد األستاذ فايز جابر، وأخيراً 

ذوي  األشخاص  تشغيل  تواجه  التي  الصعوبات  حول  عبدات  روحي  األستاذ  دراسة 

اإلعاقة الذهنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

عالمي90



مواقهي

موقع أطفال اخلليج 

منوذج مميز للتطوع األلكرتوني
ــيلة رئيسة في احلصول  ٔاصبح  األنترنت وس
ــة  الصحاف ــدأت  ب ــث  حي ــة،  املعلوم ــى  عل

ــى الصحافة الورقية،  األلكترونية تطغى عل

ــي الظهور، وفي  ــاب األلكتروني ف ــدأ الكت وب

ــدرة الكتب  ــني، ولن ــة واملعوق ــال االعاق مج

ــع  املواق ــت  أصبح  ، ــة  املتخصص ــالت  واجمل

األلكترونية هي الوسيلة الرئيسة للتواصل 

ونقل املعلومات. 

ــاً مميزاً  ــج منوذج ــال اخللي ــع أطف ــر موق يعتب

ــال املعوقني  ــي مج ــي ف ــوع األلكترون للتط

ــة  ــط بجمعي ــر مرتب ــاص، غي ــم اخل والتعلي

ــن يعتمد على  ــة ولك ــة حكومي أو مؤسس

ــر محدد  ــة، وغي ــي جميع مراحل ــوع ف التط

مبنطقة جغرافية فاملتطوعني فيه من جميع 

ــالته غير محددة  ــن العربي، ورس أرجاء الوط

بفئة محددة من الثقافة حيث يغطي جميع 

الفئات مع التركيز على عائالت األطفال ذوي 

االحتياجات اخلاصة والعاملني على خدمتهم 

في اجملال الطبي والتربوي والتأهيلي.

ــزة التميز  ــى جائ ــول املوقع عل ــد مت حص لف

الرقمي عام 2008، وهو ما يدل على احترافية 

ــال تقنية املعلومات، كما  املتطوعني في مج

ــن 24 مليون زائر  ــدد زوار املوقع أكثر م ــغ ع بل

ــهادة أخرى مبا  ــنوات وهي ش خالل خمس س

يؤدية املوقع من خدمة توعوية لزواره.

ــة احملتوى  ــج مع ضخام ــال اخللي ــع أطف موق

وتنوعه سهل التصفح والوصول للمعلومة، 

ــي  ف ــيط  بس ــي  اخلارج ــكل  الش كان  وان 

ــة ضخمة من  ــي مجموع ــه، ويغط تنظيم

االعاقات بالشرح املدعم بالصور، كما التطور 

الطبيعي للطفل وأمراض األطفال الشائعة، 

حيث مت تصنيف كالً منها على حدة، ليتمكن 

ــث مت التركيز  ــهولة، حي ــر للوصول بس الزائ

ــائعة مثل التوحد،  على بعض االعاقات الش

متالزمة داون، الصرع، الشل الدماغي، الصلب 

املشقوق، النطق والتخاطب، وغيرها.

ــج مبكتبة علمية  ــع أطفال اخللي يتميز موق

ــارب الفني كتاب  ــى ما يق ــة حتتوي عل ضخم

ــاعد  ــالة وبحث علمي، مما يس الكتروني ورس

ــني في مجال االعاقة والتربية اخلاصة،  الباحث

ــرات والندوات  ــود دليل املؤمت ــا يتميز بوج كم

التي تقام على مدار العام في الدول العربية، 

دليل خدمات املعوقني في دول اخلليج العربية، 

قسم األستشارات، وغيرها.

  لقد مت إفراد منتدى تابع للموقع

 www.gulfkids.com/vb، 

ــزوار  وال ــني  للمتطوع ــة  الفرص ــاء  ألعط

ــرة وتبادل الرأي من خالل  ــاركة املباش للمش

صفحات متخصصة، كما نشر األخبار التي 

ــي الدول العربية،  تخص اإلعاقة واملعوقني ف

ــة  ــع املتخصص ــل املواق ــة دلي ــا مت أضاف كم

للمعوقني

www.daleel.gulfkids.com

ــات  ــهيل وصول الزوار للمواقع املؤسس لتس

واجلمعيات على األنترنت.

مواقعي
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بذلت وزارة الشؤون االجتماعية جهوداً حثيثة نحو تهيئة البيئة املدرسية الستقبال األشخاص 
املعاقني في مدارس التعليم العام، هذا االهتمام نابع من الثقة بقدرات املعاقني لإلرتقاء في 
تباعاً،  الهدف  إلى حتقيق هذا  الرامية  املبادرات  وتواصلت  بأقرانهم،  التعليمي أسوة  السلم 
التعليم  البصرية في مدارس  اإلعاقة  ذوي  إدماج  في   % 100 الوزارة نسبة  أن حققت  فبعد 
أنشطتها،عبر  مع  بالتفاعل  املدارس  طلبة  بدأ  التي  صديقي”  “كن  مبادرة  أطلقت  العام، 
التواصل مع شخصيات احلملة التوعوية، وقراءة مواضيع اجمللة التربوية “كن صديقي” التي 

انطلقت لتحقيق هذا الغرض.
وتتسارع هذه التطورات الرامية إلى الدمج، لتتالحم مع جهود أخرى باملقابل تشهدها وزارة 
التربية والتعليم، بعد اعتمادها لقواعد التربية اخلاصة في مدارس التعليم العام، فتلتقي 
جميعاً  نسعى  الذي  التربوي  الدمج  بؤرة  في  للمعاقني  املقدمة  التعليمية  املسارات  بذلك 
لتحقيقه، في ظل بيئة مؤهلة ترحب بالتنوع، وتقوم دعائمها على سواعد املعلمني واخملتصني 

املؤهلني لتحمل هذه املسؤولية.
 ومن أجل ذلك، شّكلت قواعد التربية اخلاصة منظومة عمل وإطاراً عاماً للعمل مع الطلبة 
يعد تطبيقاً  مما  التربوية نحوهم،  املمارسات  أفضل  ترسم مالمح  املدارس،  اإلعاقة في  ذوي 
التعليم  في  املعاقني  بحقوق  العالقة  ذات  ونصوصه   ،2006 29 لسنة  رقم  االحتادي  للقانون 

وتكافؤ الفرص التعليمية.
إننا نأمل أن تفضي هذه اجلهود الصادقة، نحو تقدمي أفضل اخلدمات التعليمية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، وأن تنتقل القواعد العامة إلى حيز التطبيق العملي، لتسهم في تأهيل الكوادر  
املدرسي بحقهم  اجملتمع  وتوعية  املعّدلة لهم،  املناهج  وتوفير  املعاقني،  العاملة في تعليم 
في اإللتحاق مع أقرانهم على مقاعد الدراسة، وإننا في وزارة الشؤون االجتماعية، لن ندخر 
أي جهد من شأنه جناح جتربة الدمج الذي يقوم على أسسه العلمية، وتطويرها في الدولة، 
لإلنتقال تدريجياً إلى إدماج إعاقات أخرى، كالسمعية والعقلية، وهذا الهدف النبيل ال يتحقق 
إال بتكاتف مختلف املؤسسات واجلهات التربوية، مبا فيها األسرة كرافد مهم يغذي شريان 

عملية الدمج، ويدمي تدفقها.

وفاء محد بن سليمان

آخر الكالم
معًا على طريق الدمج
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