


IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

»``fÉK ∫BG ˆG óÑ`Y øH ÊÉ`K

كلمة الحياة

هيئة التحرير

∫hDƒ`°ùŸG ôjô`ëàdG ¢ù«FQ

Ó``````````ŸG ô``«`````````eCG

‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∫hDƒ°ùŸG ôjôëàdG ¢ù«FQ º°SÉH äÓ°SGôŸG π°SôJ : äÓ````°SGô``ŸG

á```bÉ```YE’G …hP ¿hDƒ°ûH ≈æ©J ájQhO á∏›

É```gQó````°üJ

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP π«gCÉàd ájô£≤dG á«©ª÷G

ô£b - áMhódG - 23666 : Ü.¢U -á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP π«gCÉàd ájô£≤dG á«©ª÷G - IÉ«◊G á∏›

á«©ª÷G ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY È©J á∏éŸG ‘ ô°ûæJ »àdG äÉYƒ°VƒŸG

.…CGôdÉH ácQÉ°ûª∏d ΩÓbC’G πc ¤EG IƒYódÉH ¬LƒàJ IÉ«◊G

.IÉ«◊G ºYO ‘ ΩÉ¡°S’G á«æWƒdG ÉæJÉ°ù°SDƒe πc ¤EG IƒYódÉH ¬Lƒàf Éªc

44663232 : ∞JÉg - 44663873 : ¢ùcÉa

 : ÊhÎµdE’G ójÈdG -  : ÊhÎµdE’G ™bƒŸGinfo@qsrn.org www.qsrn.org

33
Oó````©dG

ôjôëàdG ôjóe

…ô```LÉ``¡dG º`°SÉ`L

ôjôëàdG ÒJôµ°S

»````°Sôe ìÓ````°U

á∏éŸG ájQÉJôµ°S

 í````dÉ```°U ¿É```°†eQ

á`````Ø`«ØY Ö``dÉ`W

Ú````gÉ`°T Oƒ``ªfi

 ¿hQô`````ëŸG

»∏©æÑdG óªfi

 …ƒ°ù«©dG ¥QÉW .O

 ó``````ª`fi iƒ```∏°S

…QGƒ````µdG …RÉ``«dG

¿hQƒ`````°üŸG

ìÉ```àØe º«``gGôHEG

…QGƒ````µdG á``æ`eBG

êQÉÿG ‘ ¿ƒ∏°SGôŸG

¥Gô©dG - ∞jô°T óªfi º«gGôHEG .CG

 Ú∏°SGôe ¤EG áLÉM »`a á∏éŸG)

(êQÉÿG øe

44415414

á«©ª÷G

¿ƒKÓãdGh ådÉãdG

ôjôëàdG Iô°SCG

2014 ƒ``jÉ``e



IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

»``fÉK ∫BG ˆG óÑ`Y øH ÊÉ`K

كلمة الحياة

هيئة التحرير

∫hDƒ`°ùŸG ôjô`ëàdG ¢ù«FQ

Ó``````````ŸG ô``«`````````eCG

‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∫hDƒ°ùŸG ôjôëàdG ¢ù«FQ º°SÉH äÓ°SGôŸG π°SôJ : äÓ````°SGô``ŸG

á```bÉ```YE’G …hP ¿hDƒ°ûH ≈æ©J ájQhO á∏›

É```gQó````°üJ

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP π«gCÉàd ájô£≤dG á«©ª÷G

ô£b - áMhódG - 23666 : Ü.¢U -á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP π«gCÉàd ájô£≤dG á«©ª÷G - IÉ«◊G á∏›

á«©ª÷G ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY È©J á∏éŸG ‘ ô°ûæJ »àdG äÉYƒ°VƒŸG

.…CGôdÉH ácQÉ°ûª∏d ΩÓbC’G πc ¤EG IƒYódÉH ¬LƒàJ IÉ«◊G

.IÉ«◊G ºYO ‘ ΩÉ¡°S’G á«æWƒdG ÉæJÉ°ù°SDƒe πc ¤EG IƒYódÉH ¬Lƒàf Éªc

44663232 : ∞JÉg - 44663873 : ¢ùcÉa

 : ÊhÎµdE’G ójÈdG -  : ÊhÎµdE’G ™bƒŸGinfo@qsrn.org www.qsrn.org

33
Oó````©dG

ôjôëàdG ôjóe

…ô```LÉ``¡dG º`°SÉ`L

ôjôëàdG ÒJôµ°S

»````°Sôe ìÓ````°U

á∏éŸG ájQÉJôµ°S

 í````dÉ```°U ¿É```°†eQ

á`````Ø`«ØY Ö``dÉ`W

Ú````gÉ`°T Oƒ``ªfi

 ¿hQô`````ëŸG

»∏©æÑdG óªfi

 …ƒ°ù«©dG ¥QÉW .O

 ó``````ª`fi iƒ```∏°S

…QGƒ````µdG …RÉ``«dG

¿hQƒ`````°üŸG

ìÉ```àØe º«``gGôHEG

…QGƒ````µdG á``æ`eBG

êQÉÿG ‘ ¿ƒ∏°SGôŸG

¥Gô©dG - ∞jô°T óªfi º«gGôHEG .CG

 Ú∏°SGôe ¤EG áLÉM »`a á∏éŸG)

(êQÉÿG øe

44415414

á«©ª÷G

¿ƒKÓãdGh ådÉãdG

ôjôëàdG Iô°SCG

2014 ƒ``jÉ``e

يوم ريا�ضي فريد ... من متيم اإىل  املواطن واملقيم.
اإن تخ�س���ي�ص يوما للريا�س���ة بدولة قطر يف احلادي ع�س���ر من فرباير من كل عام وتبنى �س���احب ال�س���مو 

ال�س���يخ متي���م بن حم���د اآل ثاين اأمري البالد املف���دى لتلك الفكرة وحتى �س���ارت حقيقة عل���ى اأر�ص الواقع 

ميثل قناعة تامة لدى �س���مو اأمرينا ال�س���اب للدور الفاعل للريا�سة يف حياتنا لي�س���ارك فيه كل فئات املجتمع واأجنا�سهم 

وجن�س���ياتهم وم�س���توياتهم واأعمارهم اجلميع يف بوتقة واحدة ين�س���هرون ويذوبون يف هدف مر�س���وم ي�ساركون جميعا 

منذ ال�س���باح ليعلنوا للعامل عن فعاليات اليوم الريا�س���ي القطري املتميز بانفراديته على م�ستوى العامل ليحظى بدعم 

القي���ادة ال�س���امية الت���ي تنظر اإىل الريا�س���ة مدخال لفراز جمتمع �س���حي خال م���ن الأمرا�ص التي تنت���ج عن اخلمول 

والتكا�سل والتكالية.

ان نظرة �س���موه تدعو اإىل التذكري باأهمية اأن يكون الن�س���ان القطري واعيا �س���غوفا يف املحافظة على �سحته وعقله من 

منطلق ممار�سة عادات �سحية ح�سنة وترك العادات املكت�سبة ال�سيئة والتي حتطم اجل�سم وتذهب العقل.

ونتذكر جميعا ونحن نحتفل باليوم الريا�سي تلك املقولة التي كنا نرددها ونحن �سغارًا ونطالعها يف كتب القراءة ومو�سوعات 

الن�س����اء ونراها مدونة وم�س����يئة على كثري من اأماكن مزاولة الريا�س����ة »العقل ال�سليم يف اجل�س����م ال�سليم« والريا�سة تبني 

العقول والأج�سام« لذا جند نظرة �سموه حفظه اهلل الثاقبة باأن يكون للريا�سة بدولة قطر يوما يحتفل به كل عام.

وعندما نطالع برنامج الحتفالية وتنوعاته والهتمامات التي توليها الدولة يف ذلك اليوم مبختلف موؤ�س�ساتها احلكومية 

والأهلية وامل�ساركة الفاعلة من كل اأطياف املجتمع خلري دليل على تفاعل وحلمة ال�سعب وحبه للريا�سة.

اإن الهتم���ام مل يقت�س���ر على فئات بعينها ولكن ما ي�س���عدنا جميع���ا اأن ميتد الهتمام بالريا�س���ة اإىل فئة عزيزة علينا 

من الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة وجتلي ذلك وا�س���حا بالحتفالية التي اأقامها الحتاد القطري لريا�س���ة ذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة ليدخل اإىل نفو�س���هم البهجة ويذكرهم مب�س���اركتهم يف البطولت املحلية والدولي���ة العاملية والملبياد اخلا�ص 

وغريها وح�س���ول كثري منهم من اأبطال قطريني ذوي العاقة على امليداليات الوملبية امللونة وان �س���ورة غالف العدد 

لدليل لهتمام �سموه واحت�سانه لق�سايا واآمال ذوي العاقة ويتجلى ذلك رمزًا يف توقف �سموه اثناء تفقده للفاعلية عند 

غامن املحظوظ من ذوي العاقة احلركية واحت�سان �سموه له ف�ي اأبوة حانية وابت�سامة كلها اأمن واأمان.
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       اإن اهتمام دولة قطر بالأ�سخا�ص ذوي العاقة 

متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  �سامية  وبتوجيهات 

�سرورة  على  املفدى  البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن 

حقوق ذوي االعاقة
 يف التنمية الوطنية

وطننا  من  غايل  ون�سيج  ا�سا�سية  �سريحة  كونها  العاقة  ذوي  بال�سخا�ص  الهتمام 

احلبيب قطر واحلر�ص على اأن يكون هذا الهتمام مفعال وحا�سرًا ليحقق روؤية قطر 

2030 فقد مل�ست ذلك �سخ�سيًا لي�ص كوين مديرًا تنفيذيًا للجمعية القطرية لتاأهيل ذوي 

الحتياجات اخلا�سة ولكن كوين مواطنًا قطريًا مدعوًا لندوة اإدماج حقوق املعوقني يف 

الوطنية حلقوق  واللجنة  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  نظمها  والتي  الوطنية  التنمية 

24-2013/12/25 وقد جاءت تلك الندوة يف  اأقيم خالل الفرتة من  الإن�سان  والذي 

العاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  اتفاقية  تن�سر  امل�سرتك  التفاهم  مذكرة  تفعيل  اإطار 

ومناه�سة التميز �سد املراأة وقد ت�سمنت الندوة ا�ستعرا�ص ملحاور عملها الثالثة �سمن 

جمموعة من الأوراق املتميزة وقد حر�ست الندوة على جت�سيد و�سرورة العمل امل�سرتك 

خلدمة  اجلهود  ت�سافر  واأهمية  الواحد  الوطن  يف  املوؤ�س�سي  التكامل  لأهمية  وتاأكيدًا 

ق�سايا العاقة من منظور حقوقي وفق معايري مهنية وموؤ�س�سية.

واأعترب �سخ�سيًا من منظوري يف عملي مع الأ�سخا�ص ذوي العاقة ومعاي�ستهم يف كافة 

اأن هذه الندوة متثل منعطفًا مهما يف اجلهود الوطنية التي يقودها  اأمورهم احلياتية 

الجتماعية  واحلماية  الرعاية   �سيا�سات  تعزيز  حيال  الأ�سرة  ل�سوؤون  العلى  املجل�ص 

تنوع  على  مبني  للجميع  و�سامل  عادل  جمتمع  هدف  لتحقيق  �سعيا  واأفرادها  لالأ�سرة 

للعي�ص  للجميع  الفر�ص  وتوفري  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سحية  اخل�سائ�ص 

لبلورة  م�سرتكة  روؤية  اإيجاد  على  الندوة  حر�ست  وقد  امل�ساواة  قدم  على  با�ستقاللية 

وتفعيل ق�سية اندماج ق�سايا ال�سخا�ص ذوي العاقة كجزء ل يتجزاأ من ا�سرتاتيجية 

دائرة  لتو�سيع  يتطلع  ال�سرة  ل�سوؤون  العلى  املجل�ص  اأن  على  موؤكدين  الوطنية  التنمية 

حيث  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  و�سيا�سيات  خطط  يف  العاقة  ق�سايا  لدمج  احلوار 

الرتكيز على اهمية ادوار كل من ال�سرة والقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص وموؤ�سا�سات 

املجتمع املدين لإقامة �سراكة فاعلة من اأجل التنمية ال�ساملة لق�سايا العاقة مبا فيها 

ق�سايا وحتديات تنمية القدرات وامل�ساركة القت�سادية على النحو الوارد يف التفاقيات 

الدولية ومبادئ حقوق الإن�سان.

واإن حر�ص املجل�ص العلى ل�سوؤون الأ�سرة واللجنة الوطنية حلقوق الن�سان لإقامة هذه 

ذوي  الأ�سخا�ص  واقع  عن  الك�سف  اأهمية  اإىل  مطلق  اإميان  من  انطالقًا  جاء  الندوة 
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حتليل  اإىل  بال�سافة  هذا  حلقوقهم  التنمية  وخطط  �سيا�سيات  ا�ستجابة  ومدى  العاقة 

ق�سايا الأ�سرة القطرية ودورها يف تلبية ومنا�سرة حقوق ال�سخا�ص ذوي العاقة باعتبار 

ودعم  ورعاية  حماية  يف  مف�سلي  دور  ولها  الأوىل  الجتماعية  املوؤ�س�سة  هي  الأ�سرة  اأن 

بق�سايا  املعنية  املوؤ�س�سات  اأدوار  تكامل  حول  ت�سورات  وتقدمي  العاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

الأ�سخا�ص ذوي العاقة وتبادل اخلربات والتجارب يف جمال ادماج ق�سايا العاقة يف 

التنمية.

حلقوق  الوطنية  واللجنة  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  بني  اجلهود  توحيد  عملية  اإن 

اجلهود  توحيد  يف  رائعًا  مثاًل  ميثل  العاقة  جمال  يف  العالقة  ذات  واجلهات  الن�سان 

والتوا�سل بني املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات املجتمع املدين للعمل على تاأكيد 

دور وفاعلية ال�سخا�ص ذوي العاقة وحقهم يف النخراط بالتنمية املهنية كما اأن هيئة 

الأمم املتحدة تاأخذ دائمًا على عاتقها وت�سع ن�سب اأعينها دمج الأ�سخا�ص ذوي العاقة 

يف عملية البناء والتنمية.

وقد كان لورقة عمل الدكتور فيكتور بينيدا )اعاقة �سلل دماغي ويعي�ص على جهاز تنف�ص 

وكر�سي متحرك( ومتزوج ولدية �ساب - كان لهذه الورقة الأثر الفاعل يف نفو�ص احل�سور 

ويعمل الدكتور فيكتور بينيدا ا�ستاذ غري متفرغ بجامعة كاليفورنيا عن التدابري املقارنة 

ي�سع��ون  املجتمع��ات  من  العديد  اأن  املتميز حيث  موقعها  العاقة من خالل  ل�سيا�سيات 

الطالق  علي  �سحيح  غري  وه��ذا  وع��ل��ة  ع���س��ال  م�ر�ص  انه  عل�ى  الع���اق��ة  م�ف�ه�وم  

واأ�ساف اأن دولة قطر تقوم باإزالة احلواجز والتحديات وال�سعوبات لتقدم منوذجًا من 

دمج لذوي العاقة لفتًا اإىل �سرورة اأن ي�سرتك ذوو العاقة ف�ي ر�سم ال�سيا�سيات ال�ساملة 

لبلدانهم.

اأنها متثل منعطفًا مهما يف اجلهود  والرائعة  املتميزة  الندوة  لهذه  ويف احلقيقة يح�سب 

الوطنية التي يقودها املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة لتعزيز �سيا�سيات الرعاية واحلماية 

الجتماعية لالأ�سرة واأفرادها �سعيا لتحقيق جمتمع عادل و�سامل للجميع مبنى على تنوع 

اخل�سائ�ص الدميغرافية وال�سحية والبدنية والجتماعية والقت�سادية وتوفري 

ل�سنة   2 رقم  القانون  لتفعيل  امل�ساواة  قدم  على  للجميع  الفر�ص 

2004 لذوي الحتياجات اخلا�سة لدولة قطر والتفاقية الدولية 

حلقوق الأ�سخا�ص ذوي العاقة ال�سادرة عن الأمم املتحدة 

عام 2007 ووقعت عليها دولة قطر.

وقد كان لهذه الدورة الف�سل الأكرب من اأجل اإيجاد روؤية 

م�سرتكة لبلورة وتفعيل مقاربة اإدماج ق�سايا الأ�سخا�ص 

ذوي العاقة كجزء ل يتجزاأ من ا�سرتاتيجيات التنمية 

اأ�س�ص  على  امل�ستندة  وعملياتها  امل�ستدامة  الوطنية 

ومبادئ حقوق الن�سان و�سمولهم بها.

 a-mulla@hotmail.com : الربيد اللكرتوين
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منذ التقي يف �سالمنكا باأ�سبانيا من 7 اإىل 10 يونيو 1994 ومن خالل اأكرث من ثالثمائة م�سرتك 

ميثلون اثنني وت�س���عني حكومة وخم�س���ا وع�س���رين منظمة دولية وباإ�س���راف منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة ووزارة الرتبية والتعليم والعلوم باأ�س���بانيا من اأجل ال�س���هام يف بلوغ هدف 

التعليم للجميع ببحث التحولت الأ�سا�سية يف ال�سيا�سة التي يقت�سيها الرتويج لنهج التعليم اجلامع 

ذل���ك النهج ال���ذي ميكن املدار�ص من اأن تق���دم خدماتها جلميع الأطفال ول �س���يما الأطفال ذوي 

الحتياجات اخلا�س���ة واإعداد وثيقتني مببداأ اجلمع بني التالميذ والقرار ب�سرورة العمل يف �سبيل 

التو�س���ل اإىل »مدار�ص للجميع« اأي املدار�ص التي ت�سم جميع التالميذ وترحب مبا بينهم من فروق 

وت�ساند تعلمهم وت�ستجيب لإحتياجاتهم الفردية وما زالت ق�سية الدمج بني موؤيد ومعار�ص ومازالت 

هناك جمموعات للتاأييد اأو املعار�سة ومازالت هناك حتديات كثرية تواجه عمليات الدمج.

ولكن يجب علينا اأوًل اأن نتعرف عن قرب عن تعريفه ومفهومه ال�س���امل واأهميته واأمور كثرية تفيد 

القارئ والعاملني يف املجال واأ�سر الأ�سخا�ص ذوي العاقة.

تعريفات الدمج :

- ه���و )دم���ج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�س���ة يف الرو�س���ات واملدار�ص والف�س���ول العادية مع 

اأقرانهم العاديني مع تقدمي خدمات الرتبية اخلا�سة واخلدمات امل�ساندة(

- وهو ) نهج متكيني ي�س���اعد جميع الأطفال على ال�س���تمتاع بطفولتهم واحل�س���ول على حقوقهم 

وامل�ساهمة يف ناء وتغيري جمتماتهم(.

املفهوم ال�سامل للدمج يف التعليم :

هو توفري بيئة تعليمية اأف�س���ل و�س���ديقة لكل الأطفال، تقوم على اأ�س���ا�ص اأن لكل طفل من الأطفال 

احلق يف تعليم، بيئة تعليمية مرحبة بجميع الأطفال، توفر لهم فر�سة تعليمية عالية اجلودة، 

مع تاأكيد على وجود فروق فردية اأو ج�سدية اأو عقلية اأو حت�سيلية ل يعني مطلقًا احلق 

يف ا�ستبعاد اأي فئة من الفئات وحرمانها من هذا احلق.

اأهمية الدمج : تعترب ريا�ص الأطفال واملدار�ص العادية هي البيئة الطبيعية 

الت���ي ميكن لالأطفال الأ�س���حاء وغ���ري الأ�س���حاء وذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة واملهم�س���ني اأن ينم���وا فيها معا على حد �س���واء، وعليه 

ف���اإن القيام باإج���راء بع�ص التعدي���الت يف البيئة الطبيعية 

لتفي الحتياجات اخلا�س���ة بالأطفال املعوقني اأ�سهل 

واأج���دى م���ن القيام بتعدي���ل بيئة ا�س���طناعية 

)معزولة( لتفي باإحتيجاتهم الأ�سا�سية.
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• املعوق���ني 	 لالأطف���ال  الدم���ج  يتي���ح   

واملهم�سني فر�سة البقاء يف منزلهم بعد 

العودة من الرو�سة، الأمر الذي ميكنهم 

من اأن يكونوا اأع�ساء عاملني يف اأ�سرهم 

وبيئاتهم الجتماعية.

• يعم���ل الدم���ج عل���ى احليلول���ة دون ظهور 	

الجتاه���ات ال�س���لبية التي ت�س���احب عزل 

اأي فئ���ة م���ن الأطف���ال يف ريا����ص الأطفال 

اأو املدار�ص اخلا�س���ة اأو حتى داخل قاعات 

الن�ساط.

• ي�س���كل الدم���ج عل���ى احلد م���ن املركزية يف 	

تقدمي اخلدمات التعليمية، كما يتيح الفر�سة 

للموؤ�س�س���ات التعليمية املحلية املختلفة اأن ت�ستفيد من جتربة 

تربية الأطفال املعوقني.

• تعليم الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة واملهم�سني يف قاعات الن�ساط العادية يتيح لهم فر�سة التفاعل 	

الجتماعي مع اأقرانهم العادين.

• بيئة الدمج تعمل على زيادة التقبل الجتماعي لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة من قبل اأقرانهم العاديني.	

• يعمل الدمج على متكني الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�س���ة من حماكاة وتقليد �سلوك اأقرانهم العاديني 	

وطبيعي الجناز.

• يعمل الدمج على زيادة فر�ص التوا�سل بني الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة والعاديني.	

• اإن من �س���اأن احتكاك الطفال ذوي الحتيجات اخلا�س���ة باأقرانهم العاديني يف �س���ن مبكرة اأن ي�سهم يف 	

حت�سني اجتاهات الأطفال العاديني نحو اأقرانهم ذوي الحتيجات اخلا�سة.

• م���ن �س���اأن الدمج اأن ميكن الأطفال العاديني م���ن التعرف على نقاط القوة وال�س���عف لدى اأقرانهم 	

ذوي الحتياجات اخلا�س���ة مما يوؤدي اإىل احلد اأو التخل����ص من اأية مفاهيم خاطئة قد تكون 

موجودة لديهم.

• اإن من �س���اأن الدم���ج اأن يعمل على اإيج���اد بيئة واقعية يتعر�ص فيه���ا الأطفال ذوي 	

الحتياجات اخلا�س���ة اإىل خربات متنوعة وموؤ�س���رات من �س���اأنها اأن متكنهم 

من تكوين مفاهيم �سحيحة واقعية عن العامل الذي يعي�سون فيه.

• اإن م���ن �س���اأن الدمج اأن يعمل على اإيجاد بيئة تعليمية ت�س���جع على 	

التعاون بني جميع الأطفال.

• ميك���ن للدمج الرتب���وي اأن يظهر للمتخ�س�س���ني وغري 	

املتخ�س�سني على حد �سواء اأن اأوجه الت�سابه بني 

الأطف���ال املعوقني وغري املعوق���ني اأكرب من 

اأوجه اخلالف.
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اأنــواع الـدمــج

الدمج الكلي )الرتبوي( :

ويق�س���د به دمج الطفل ذو الحتياجات اخلا�سة مع اأقرانه العاديني داخل وخارج 

القاع���ات الن�س���اط املخ�س�س���ة لالأطف���ال العاديني، حي���ث يتعر�ص لنف����ص املناهج 

والربام���ج الت���ي يتعر�ص لها نظ���رية العادي مع تق���دمي خدمات الرتبية اخلا�س���ة التي 

ت�ساعدهم يف �سوء احتياجاتهم.

الدمج اجلزئي )جزء من الوقت(:

ويق�سد به دمج الطفل ذوي الحتياجات اخلا�سة يف قاعات الن�ساط املخ�س�سة للعاديني لفرتة 

من الوقت يوميًا ويكونوا يف قاعة ن�س���اط م�س���تقلة ليلقوا م�س���اعدات على يد متخ�س�س���ون ولكي 

يتعر�سوا لنف�ص املنهج والربامج.

الدمج االجتماعي :

وهو اأب�س���ط اأنواع الدمج واأ�س���كال الدمج حيث لي�س���ارك الطفل ذو الحتياجات اخلا�س���ة نظريه العادي 

يف الن�س���اط داخل قاعات الن�س���اط، واإمنا يقت�س���ر على دجمه يف الأن�س���طة الرتبوية املختلفة مثل )الرتبية 

احلركية، الرتبية الفنية، الرحالت....الخ(.

مراحل مقرتحة لعملية الدمج.

اأ�ساليب الدمج

قاعات الن�صاط اخلا�صة :

وه���ي قاع���ات بالرو�س���ة العادي���ة يلح���ق به���ا ذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة يف ب���ادئ الأم���ر م���ع اإتاحة 

الفر�س���ة اأمام���ه للتعامل مع اأقران���ه العاديني اأطول 

فرتة ممكنة من اليوم.

غرفة امل�صادر :

وفيه���ا يتلق���ي ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة 

م�ساعدة خا�س���ة ب�سورة فورية بع�ص 

الوقت ح�سب جدول ثابت بجانب وجوده يف قاعة الن�ساط العادية.

اخلدمات اخلا�سة :

وتقدمها معلمة متخ�س�سة تزور الرو�سة العادية من 2-3 مرات اأ�سبوعيًا لتقدمي 

م�ساعدة فردية منتظمة يف جمالت معينة لبع�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.

امل�ساعدة داخل قاعة الن�ساط :

حيث يدمج ذوي الحتياجات اخلا�س���ة بقاعة الن�س���اط العادية 

وتق���وم املعلم���ة العادي���ة بتعليم���ه م���ع اأقران���ه العادي���ني، 

ويت���م تزويد املعلمة مب�س���اعدات عن طري���ق املعلمة 

ال�ست�س���ارية اأو املعلمة املتجول���ة. وهنا تتحمل 

معلم���ة قاعة الن�س���اط العادية م�س���ئولية 

اإعداد الربامج وتطبيقها.
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متطلبات عملية الدمج

• التكامل االجتماعي :	

ويعني ع���دم عزل الأطف���ال املعاقني 

الحتياج���ات  وذوي  واملهم�س���ني 

اخلا�سة عن باقي الأطفال.

• التكامل االجتماعي :	

ويعني اإ�س���راك الأطفال املعاقني واملهم�سني 

وذوي الحتياجات اخلا�س���ة يف كافة الأن�سطة 

وبالأخ�ص الأن�سطة غري املنهجية )اللعب احلر - 

الرحالت - امل�سابقات...(

• التكامل املجتمعي :	

ويعن���ي تاأهيل املجتمع املحيط باأهمي���ة التعامل مع كافة 

الأطف���ال بطريقة مت�س���اوية مع ع���دم الأ�س���ارة اإىل نقاط 

�سعفهم.

• التاأهيل الرتبوي :	

للعاملني يف املجال الرتبوي م�س���تخدمني املناهج املتاحة بحيث ي�س���اركوا اجلمي���ع الأطفال بدرجات متكافئة يف 

الرو�سة واأن�سطتها املختلفة.

• التخطيط امل�سبق قبل عملية الدمج وتعديل البيئة وتكييفهاح�سب نوع االعاقة	

• تزويد الرو�سة باأدوات وو�سائل ت�ساعد املعلومات يف التعليم والتعلم.	

• اإعــداد املعلومــات وتهيئتهــم قبــل عمليــة الدمج نف�سيــًا واأكادمييــا مثل حت�سريهــم بدورات 	

وحلقات تدريبية وتوعيتهم باأهمية مراعاة الفروق الفردية.

• تغيري اجتاهات االأطفال واملعلمات نحو االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة وذلك بالتوعية 	

امل�ستمرة.

عزيزي القارئ

لق���د حتدثت معك���م حديث من القلب اإىل القلب وفتحت لكم اأبواب املناق�س���ة ويف العدد 

القادم �س���نناق�ص عن جوانب عديدة متكننا من الو�س���ول اإىل الربامج املاأمولة لذا 

فاإن م�س���اركتكم واأراوؤكم �س���ترثي احلوار واإن مداخالتكم وجتاربكم �سيكون 

لها اأطيب الأمر ويف انتظار توا�سلكم.

salah_morsy44@yahoo.com
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كّرمت اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة، 

الط���الب املتميزين م���ن ذوي الإعاقة، البال���غ عددهم 50 

طالب���ًا وطالبة م���ن خمتلف املراح���ل التعليمي���ة، وذلك يف 

حف���ل اأقامت���ه اجلمعية، ح�س���ره ع���دد كبري م���ن املهتمني 

واملتخ�س�سني يف جمال ذوي الإعاقة، بفندق املاريوت.

و�س���هد حف���ل التمي���ز العلم���ي ل���ذوي الإعاق���ة يف ن�س���خته 

اخلام�س���ة، تك���رمي 15 م���ن الأمه���ات والآباء مم���ن قدموا 

خدمات جليلة ورعاية متميزة، يف حني مت تكرمي ال�سركات 

الداعمة لأن�سطة وبرامج اجلمعية على مدار عام كامل..

»القطرية لذوي االحتياجات« 

تُكــّرم 50 طـالـبـًا ُمعـاقــًا

»نحـن نتطلـع لغـد مشـرق
 لذوي االحتياجات الخاصة«..
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الدمج االجتماعي

ويف كلمة ل�سعادة ال�سيخ ثاين بن 

عب���د اهلل اآل ث���اين، رئي�ص جمل�ص 

اإدارة اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي 

الحتياجات اخلا�س���ة، األقاه���ا بالنيابة 

عن���ه ال�س���يد ربيعة الكعب���ي، نائب رئي����ص جمل�ص 

اإدارة اجلمعية، اأو�سح اأن الن�سخة اخلام�سة لحتفالية 

التميز العلمي لذوي العاقة التي بداأتها اجلمعية منذ 

ع���ام 2009 تاأت���ي من قناع���ة اجلمعية ب���اأن العلم حق 

م�س���روع لكل ان�س���ان كاملاء والهواء، لفت���ًا اإىل اأن هذا 

احلق م�س���روع لفئة عزيزة على اجلميع من ال�سخا�ص 

ذوي العاقة..

واأ�س���اف �س���عادته قائال »اإن 

كانت دولة قطر قد اأولت العلم 

كل اهتماماتها وجاء ذلك جليًا 

يف روؤية ح�س���رة �س���احب ال�سمو 

اأم���ري الب���الد املف���دى ال�س���يخ متيم 

بن حمد اآل ثاين وح�س���رة �س���احب ال�س���مو 

الأمري الوالد ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، واأن تكون 

دولتن���ا الفتية يف م�س���اف الب���الد املتقدمة من خالل 

تلك الروؤية الواعدة، وا�س���تمرارًا لالهتمام، فقد كانت 

دولة قطر يف مقدمة ال���دول التي وقعت على التفاقية 

الدولية حلقوق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة ال�سادرة عن 

الأمم املتحدة.
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واأكد ال�س���يخ ثاين ب���ن عبداهلل 

عل���ى �س���رورة ع���دم ا�س���تبعاد 

ال�س���خا�ص ذوي العاق���ة م���ن 

التعليم اجليد واجلامع على قدم 

امل�ساواة مع الآخرين يف املجتمعات 

الت���ي يعي�س���ون فيه���ا م���ع الو�س���ع يف 

العتبار مراعاة الحتياجات الفردية ب�س���ورة 

معقولة حتى يتمكنوا من احل�سول على الدعم الالزم 

يف نط���اق التعليم العام لتي�س���ري ح�س���ولهم على تعليم 

فع���ال، موؤك���دًا على اهمي���ة توفري تداب���ري دعم فردية 

فاعلة يف بيئات ت�س���مح بتحقيق اق�س���ى قدر من النمو 

الكادميي والجتماعي وتتفق مع هدف الدماج الكامل 

وهو من اهم اهتمامات اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي 

الحتياجات اخلا�سة.

االإبداع والتميز

كما كانت لأولي���اء الأمور كلمة 

ال�س���يدة  األقتها بالنيابة عنهم 

اأبناءن���ا  قائل���ة  ح�س���ن  بدري���ة 

وبناتن���ا م���ن ذوي الإعاقة للنجاح 

اأنا�ص يقدرون معناه ولالإبداع والتميز 

اأنا����ص يح�س���دونه، وه���ذا ي���وم متي���زمت في���ه 

بتحديكم ال�س���عاب بعزمية قوية واإ�س���رار فاأنتم اأهل 

ال�س���كر والتقدير، فوجب علينا تقديركم، لكل اأم وكل 

اأب اأق���ول جهودكم رائعة وعظيمة وت�س���حياتكم كثرية 

من اأج���ل اأن يكون اأبناوؤكم بهذا ال�س���كل  املتميز الذي 

نراهم عليه.. فقد ر�سيتم باأمر اهلل وق�سائه واعتربمت 

ذل���ك هدية من امل���وىل عز وجل اأخريًا دعوين اأ�س���طر 

من احلروف كلمات �س���كر وامتن���ان للجمعية القطرية 

لتاأهي���ل ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة والقائمني عليها 

على م���ا قدموه لأبنائن���ا وما بذلوه من جه���د واهتمام 

فاأنتم �س���موع حترتق لتنري دروب الإعاقة عطاء واأماًل 

ف�س���ريوا على بركة اهلل نحو حتقيق ر�س���التكم متمنية 

للطالب والطالبات املتميزين اأن يكملوا م�سرية التميز 

والتفوق.
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التعليم والتوظيف

واألق���ت الطالب���ة من���ى يو�س���ف 

ابراهيم املالك���ي كلمة الطالب 

م�س���يدة  املكرم���ني  والطالب���ات 

لتاأهيل  بجهود اجلمعي���ة القطري���ة 

ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة يف توف���ري 

اأف�سل الربامج واخلدمات لهم ف�ساًل عن تذليل 

كاف���ة ال�س���عوبات التي كان���ت تواجههم قائل���ة عندما 

تنري الب�س���رية بنور التفاوؤل والعلم والإميان ولكن دون 

عني تب�س���ر طريقها اأو تر�س���م �س���كاًل للنور اأو الظالم 

حينم���ا تعانق الهمم عنان ال�س���ماء وت�س���افح باأياديها 

حب���ات املزن والغمام، مل ي�س���تكينوا لالإعاقة ومل تنحن 

رووؤ�س���هم تلك اأحباءنا ممن ن�سرف بهم يف حفلنا هذا  

للنا�ص جميعا قوة العزمية واملثابرة وامل�ساركة والإنتماء 

اإىل وط���ن معطاء قادر على اأن تعي�ص تلك الفئة الغالية 

يف ع���ز ورخ���اء واإ�س���تقاللية حتقيق���ًا لروؤي���ة ح�س���رة 

�س���احب ال�س���مو اأمري الب���الد املفدى ال�س���يخ متيم بن 

حمد ب���ن خليفة اآل ثاين حفظه 

اهلل ورع���اه، م���ن خ���الل روؤي���ة 

وا�ست�سراف امل�ستقبل 2030 واأن 

يتحق���ق فيه���ا الإجن���از والتعليم 

والتوظيف لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

واليوم جنني التميز من احل�س���انة اإىل 

اجلامعة لين���ال ذوو الإعاقة حقه���م يف التعليم 

وال�س���كر لوطنن���ا الغ���ايل وال�س���كر مو�س���ول للجمعي���ة 

القطرية لتاأهيل ذوي الإحتياجات اخلا�س���ة والحتفال 

بالن�س���خة اخلام�س���ة من احتفالية التميز العلمي لذوي 

الإعاق���ة لعام 2013 مو�س���حة اأن طع���م التميز يختلف 

كثريًا عن طعم النجاح فقط.. هذا و�سهد احلفل اأي�سًا 

عددًا من الفقرات املختلفة، عر�سه )لوحة من الرتاث 

القطري( وعر�ص CD لالإحتفالية من الن�سخة الأوىل 

وحت���ى الن�س���خة اخلام�س���ة( ث���م مت تكرمي ال�س���ركات 

الداعمة، وتكرمي اأولياء اأمور ال�س���خا�ص ذوي العاقة 

اإىل جانب تكرمي الطالب والطالبات املتفوقني درا�سيًا.
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ثاين بن عبــد اهلل : هدايا خا�سة بعيد 

الفطر لذوي االإعاقة

ذوي  لتاأهي���ل  القطري���ة  اجلمعي���ة  تنف���ذ 

امل�س���اريع  م���ن  ع���ددا  الحتياج���ات اخلا�س���ة 

والربامج الرم�س���انية املوجهة ملنت�سبيها خالل 

�س���هر رم�سان املبارك وقال �سعادة ال�سيخ ثاين 

ب���ن عب���د اهلل اآل ث���اين - رئي�ص جمل����ص اإدارة 

اجلمعية اأن اجلمعية ومنذ خم�س���ة اعوام داأبت 

على تنفيذ عدد امل�ساريع اخلا�سة ب�سهر رم�سان 

املبارك ومنها توزيع متوين رم�س���ان على اأ�س���ر 

احلالت امل�سجلة يف اجلمعية، بالإ�سافة لتوزيع 
مالب����ص وهداي���ا خا�س���ة بعي���د الفطر املب���ارك لالأولد 

والبنات من الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة، كما تقوم 

اجلمعي���ة بتوزيع العيدية على اأبناء اجلمعية من 

ذوي الإعاق���ة. وحتر����ص اجلمعي���ة يف توزيعه���ا 

لتموي���ن رم�س���ان اأن تتواف���ر يف �س���لة رم�س���ان 

املواد الغذائية املفيدة مع مراعاة التنوع وتوفري 

الكميات املنا�س���بة، وت�ستمل �س���لة رم�سان على 

ال�س���كر، والأرز والطح���ني، والزي���ت ومعلب���ات 

الك�س���رت، فيمتو، حليب رمبو ، معجون طماطم، 

حملبية، معكرونة، �ساي، ملح، واأما هدية العيد 

مشاريع وبرامج 
رمضانية لذوي اإلعاقة
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للبنات فت�ستمل على )قطع قما�ص، وعباية، وعطورات 

. وم���واد جتميلية...( بينما هدي���ة العيد لالأولد ذوي 

العاقة ت�س���تمل على )ع���دد 2 قطع قما����ص، وعقال، 

وغرتة، وقحفيه، وفنيلة، و�سروال(.

وي�س���رف عل���ى توزيع �س���لة رم�س���ان وهداي���ا العديد 

عل���ى الأ�س���خا�ص ذوي الإعاق���ة عدد م���ن املتطوعني 

واملتطوعات يف اجلمعية �س���اعني لب���ذل كافة اجلهود 

خلدم���ة اأبن���اء اجلمعي���ة واأ�س���رهم. وتوجه 

�س���عادة ال�س���يخ ث���اين بن عب���د اهلل اآل ثاين 

بخال����ص �س���كره وتقديره لكافة ال�س���ركات 

واملوؤ�س�س���ات التي �س���اهمت بدعم م�س���اريع 

�س���هر رم�س���ان املبارك  من رجال الأعمال 

وال�س���ركات  البي�س���اء  الأي���ادي  واأ�س���حاب 

واملوؤ�س�س���ات والبن���وك، موؤكدًا �س���عادته اأن 

اجلمعية ي�سرها التعاون مع هذه املوؤ�س�سات 

وال�س���ركات والتي ت�س���عر بدورها يف خدمة 

اجت���اه  جهوده���ا  كاف���ة  وتب���ذل  املجتم���ع 

م�سوؤولياتها الإجتماعية.

وهي )م�س���رف قطر الإ�سالمي، �سركة اأوريك�ص، �سركة 

وقود، اأوريدو ، بنك الدوحة ..(

ه���ذا واحتفلت اجلمعي���ة بليلة الكرنكعوه بامل�س���اركة مع 

عدد من ال�س���ركات لتوزيع الهدايا على اأطفال اجلمعية 

من ذوي الإعاقة.
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القائ���م بأعمال الس���فارة اليمنية ف���ي قطر، نقدر 

دعم قطر ل� »ذوي االحتياجات«

نظم���ت اجلمعية القطرية لذوي الحتياجات اخلا�س���ة 

فعالي���ات الدورة التدريبية لتاأهيل 15 معلمة من اليمن 

للعم���ل م���ع ذوي الإعاق���ة والتي ا�س���تمرت ملدة اأ�س���بوع 

يف الف���رتة م���ن 5 اإىل 10 اأكتوب���ر 2013 بفن���دق ريتاج 

رويال وق���د تكفلت اجلمعية بتنظيم ال���دورة كاملة من 

كاف���ة اجلوان���ب املالي���ة والإدارية. وح�س���ر حفل ختام 

الدورة �سعادة الدكتور حممد عبد اهلل الزبريي القائم 

بالأعمال ب�سفارة اجلمهورية اليمنية بالدوحة.

وق���ال ال�س���يد طالب عفيفة ع�س���و جمل����ص الإدارة 

وامل�س���وؤول الإعالمي ومن�س���ق توظيف 

ذوي الإعاق���ة باجلمعية 

القطري���ة لتاأهيل ذوي الإحتياجات اخلا�س���ة يف كلمته 

خالل ختام الدورة ٬ ي�س���رين يف هذه املنا�سبة الطيبة 

والت���ي تعرب عن مدى مكانة العالقات الطيبة بني قطر 

الع���ز والرخ���اء واليمن ال�س���عيد التي متثل���ت يف دعوة 

وتنظيم اجلمعية القطرية لذوي الحتيجات اخلا�س���ة 

لإقام���ة ال���دورة التدريبي���ة ل���� 15 معلمة م���ن معلمات 

اليمن ال�س���عيد يف جمال الرتبية اخلا�سة. وقد ا�سملت 

املجموع���ة ع���دة مناط���ق يف اجلمهوري���ة اليمني���ة من 

حمافظات )احلديدة، و�سنعاء وتعز واإب وعدن(، وقد 

كان برنامج الدورة ممل���وءًا بكافة اجلوانب التدريبية 

النظرية منها والعملية يف جم���ال : التوحد والتخاطب 

و�س���عوبات التعلم، وتعديل ال�سلوك من خالل جمموعة 

متميزة من اخلرباء وال�ست�س���اريني يف هذا املجال كما 

كان للزي���ارات امليداني���ة لبع����ص مراك���ز 
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الرتبي���ة اخلا�س���ة يف جم���ال الإعاقة كمركز ال�س���فلح 

ومعه���د الن���ور ومرك���ز الدوح���ة العاملي ومرك���ز قطر 

للتوحد بالإ�س���افة اإىل املراكز التابع���ة للجمعية اأطيب 

الأثر لدى نفو�ص الدار�س���ات يف ال���دورة والتعرف على 

اإهتمام دولتنا الغالية قطر يف جمال رعاية وتاأهيل ذوي 

الإعاقة انطالقًا من توجيهات ح�س���رة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين »حفظه اهلل ورعاه« ومما 

كان ل���ه اأطيب الأثر يف نفو�س���نا تل���ك اجلدية وحر�ص 

املتدربات على الإ�ستفادة من كافة الربامج املقدمة.

اأملني ا�س���تمرارية مثل هذه الدورات والتعاون امل�ستمر 

بني بلدينا قطر واجلمهورية اليمنية، كما اأوجه �سكري 

وتقديري اإىل كافة العاملني يف اجلمعية والقائمني على 

الدورة لتخرج بهذا امل�ستوى الرائع واملتميز.

وركز برنامج الدورة على جمموعة من الربامج النظرية 

م���ع الرتكيز والتفعيل على الربنامج العملي والتطبيقي 

التوح���د  واأهمه���ا  الإعاق���ات  ملختل���ف 

والإعاقة  التعل���م  و�س���عوبات 
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الذهني���ة مع برنامج متكامل للتاأهيل التخاطبي بحيث 

ي�سمل تدريب املتدربات على اأهم الربامج املتخ�س�سة 

لإع���داد كوادر متمي���زة للعمل يف جم���ال ذوي الإعاقة 

وت�س���من جدول الدورة زيارات ميدانية للوفد امل�سارك 

اإىل كاف���ة اجلهات ذات العالقة يف جمال ذوي العاقة 

بالدولة ومنها على �س���بيل املثال: مركز ال�سفلح ومركز 

قطر للتوحد ، ومركز الدوحة العاملي واملركز التعليمي 

والتاأهيلي للبن���ات التابعان للجمعي���ة القطرية لتاأهيل 

ذوي الحتياجات اخلا�سة.

وقالت ال�ستاذة الدكتورة عائ�سة املناعي ع�سو جمل�ص 

اإدارة اجلمعية يف كلمتها خالل افتتاح الدورة اإن اهتمام 

اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة ب�س���رورة التوا�سل 

وتب���ادل اخلربات مع اجله���ات ذا ت العالقة  يف جمال 

الإعاقة ياأتي من التوجيهات ال�س���امية حل�سرة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

»حفظه اهلل« وحر�ص جمل�ص اإدارة جمعيتنا املوقر على 

تفعي���ل هذه التوجيهات لدعم البالد العربية ال�س���قيقة 

الأك���رث احتياجا ملثل هذه ال���دورات وقد مت تنفيذ ذلك 

على اأر�ص الواقع من خالل الدورات املتخ�س�س���ة التي 

اقامتها اجلمعية يف جم���ال اإعداد كوادر وطنية يف لغة 

الإ�سارة لل�سم باجلمهورية املوريتانية ال�سقيقة واأي�سًا 

الدورة املتخ�س�س���ة يف نف�ص املجال الإ�ساري والرتبوي 

ملعلمات ال�س���م بغزة بدولة فل�س���طني ال�س���قيقة وكانت 

ه���ذه الدورات على مرحلت���ني الأوىل خارج حدود قطر 

واملرحل���ة الثاني���ة اأقامته���ا بالدوحة وق���د حققت هذه 

الدورات الغر�ص املن�س���ود منها وقد حر�س���ت جمعيتنا 

على اأن ميتد التوا�س���ل مع اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة 

من خالل جمعية حقوق الطفل اليمني لتقدمي 

متخ�س�س���ة  تدريبي���ة  دورة 
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يف جمال الرتبية اخلا�س���ة لع���دد 15 معلمة جلمعيات 

ومراكز متخ�س�س���ة يف كل من �سنعاء واحلديدة وتعز 

واإب وع���دن وق���د حر�س���ت اجلمعية على الإ�ست�س���افة 

الكاملة للوفد امل�سارك تعزيزًا لأوا�سر املحبة والتعاون 

م���ع اختي���ار جمموع���ة متمي���زة م���ع املحا�س���رين من 

ا�ست�س���اريني وخ���رباء يف خمتلف تخ�س�س���ات الإعاقة 

متمينة لكم كل الإ�ستفادة.

برنامج الدورة

ويرك���ز برنام���ج ال���دورة عل���ى جمموعة م���ن الربامج 

النظري���ة مع الرتكي���ز والتفعيل عل���ى الربنامج العملي 

والتطبيقي ملختلف الإعاقات واأهمها التوحد و�سعوبات 

التعل���م والإعاقة الذهنية مع برنام���ج متكامل للتاأهيل 

التخاطب���ي بحيث ي�س���مل تدريب املتدرب���ات على اأهم 

الربامج املتخ�س�س���ة لإعداد ك���وادر متميزة للعمل يف 

جمال الإعاقة.

19



لـجـنــة  الـصــرف
جلنة  ال�صرف يف اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة، هى جلنة 

مكون���ة م���ن عدد ب�صيط م���ن االأفراد، تقع عل���ى عاتقها املوافقة عل���ى �صرف بع�ض 

االأجهزة واالأدوات التعوي�صية او الطبية وكذلك املبالغ املادية.

خالل متابعتي لعملها وجدت اأن تلك اللجنة تعمل بكل 

�س���فافية واخال�ص وحب اخلري واملرونة ف�ي ال�س���رف 

وعدم التعقيد ولي�س���ت هن���اك تفرقة لديها بني قطري 

وغري قطري وامنا تهتم بكل فئات املعاقني ف�ي املجتمع 

القطري.

تعق���د تلك اللجنة اجتماعاتها كل �س���هر م���رة واحيانا 

اق���ل م���ن ذل���ك وتدر����ص احل���الت املحول���ة اليها من 

قبل املخت�س���ني باجلمعية كالأطباء والخت�سا�س���يني 

النف�س���يني والجتماعي���ني وغريه���م الذي���ن يو�س���ون 

ب�س���رف جهاز معني من الأجهزة او امل�ساعدات املالية 

وتقوم اللجنة باملوافقة والعتماد او الرف�ص، وب�سراحة 

من النادر اأن يرف�سوا اأحدا علما باأن الطلبات تزيد ف�ي 

كل م���رة على 60 طلبا، وق���د اأعجبنى كون تلك اللجنة 

متفاهم���ة  واح���دة  اأ�س���رة 

متقارب���ة ف����ي الراء، تعمل 

بدافع ير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل، ت�سعر معها بالهدوء 

والطماأنينة وكاأن املالئكة- ول اأبالغ- حتفها وترعاها.

وتاأت���ى الدارة الناجح���ة للجن���ة م���ن رئي�س���ها واملدير 

التنفيذي للجمعية الأ�س���تاذ اأم���ري املال ال�ذي يتابع كل 

�س���غرية وكبرية �س���واء ف�ي اجلمعية اأو ف�ي العديد من 

الفعاليات التي تنظمه���ا، ودائما اأجده يتحدث وينظم 

ويرح���ب ويحنو على ال�س���غري وي�س���جع الكب���ري ويهتم 

بال�سيف، واعتقد اأن اهتمامه ومتابعته هما �سر جناح 

اجلمعي���ة، وه���و يج���د كل الدع���م من جمل����ص الدارة 

برئا�س���ة ال�س���يخ ثاين بن عبداهلل اآل ث���اين ومن نائب 

الرئي�ص الأ�ستاذ ربيعة بن حممد الكعبي.
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ويعم���ل الأ�س���تاذ امري بكل ج���د واخال����ص وفى هدوء 

و�س���مت، ويعاون���ه كوكب���ة م���ن املوظف���ني واملوظف���ات 

واملتطوع���ني واملتطوعات بكل حب واحرتام لهذا العمل 

الإن�ساين اجلليل.

مل اك���ن اتوقع اأن باإمكان اجلمعية اأن ت�س���رف اأجهزة 

غالي���ة الثمن كالأ�س���رة الطبية اأو الكرا�س���ى املتحركة 

احلديثة وكذلك �س���رف الأجهزة ال�سمعية ومل اأعرف 

اأن اجلمعي���ة ميكن اأن تقدم م�س���اعدات مادية ل�س���راء 

اأجهزة وو�س���ائل تعليمية وم�س���اريف مدر�س���ية و�س���د 

نفقات طالبية اأو حتى م�ساعدات لعمل �سيانة منزلية.. 

الخ مما يتطلبه ذو الإعاقة ف�ي حميط اأ�سرته.

اجلمعي���ة القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�س���ة 

لديها وهلل احلمد كل المكانات التي ميكن ان ت�س���اهم 

فيها مب�س���ح دمع���ة معاق والأخ���ذ بي���ده اإىل ابعد مما 

يت�س���وره وهدفها ر�س���اه وراحته النف�س���ية واجل�سدية 

وي�سمل اخلري ذويه واقاربه ممن يهتمون به.

نظ���را لأنن���ي كات���ب ومت���ر عل���ى الكثري م���ن احلالت 

املختلفة ف�ي املجتمع ومنها ذوو الحتياجات اخلا�س���ة 

واأقاربه���م يتحدثون معي عن م�س���اكل عديدة ومتفرقة 

ت�س���احب تربيتهم واهتمامهم مبن لديهم من معاقني 

�س���واء النف�س���ية اأو الع�س���وية، ويتطرقون اإىل النواحى 

املادية وما تخلفه امل�س���اكل الأ�سرية مثل الطالق ونفقة 

الأطف���ال حينما يتخلى املطلق عن ذلك وكنت اوجههم 

مب���ا ميك���ن عمل���ه ح�س���ب خربت���ي ومعرفت���ي لبع�ص 

اجلهات املجتمعية.

بع���د ان تعرفت عل���ى خدمات اجلمعي���ة واهتماماتها 

ا�س���تطيع اأن اأوجه اأفراد املجتم���ع اليها واقول للجميع 

الحتياج���ات  ذوي  لتاأهي���ل  القطري���ة  اجلمعي���ة  اأن 

اخلا�س���ة تاأخذ على عاتقها الهتمام وتوفري الرعاية 

الكاملة لهم.

ف�ي نف����ص الوق���ت اأمتنى م���ن املح�س���نني واملتربعني 

وهيئ���ات املجتمع املختلف���ة ونحن على اأبواب ال�س���هر 

الف�س���يل اأن ت�س���اهم ب���كل م���ا ت�س���تطيع خلدمة هذه 

الفئة من النا�ص التي يغف���ل عنها الكثريون ويركزون 

اهتمامهم على خارج قطر، والأقربون اوىل باملعروف 

واجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة 

خري من ميثلهم.

وارجو من اجلمعية ان تربز دورها ب�سكل اكرب خا�سة 

من الناحية العالمية وتعريف فئات املجتمع بها.

كل ال�س���كر والتقدير للجمعية القطري���ة لتاأهيل ذوي 

الإعاقة على ما تقدمه من خدمات ان�سانية متميزة.
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ل���ذوي االحتياجات  القطرية 
تنظم دورة تدريبية للعاملين
انطلق���ت ال���دورة التدريبي���ة للعامل���ن يف جم���ال ذوي 

القطري���ة  تنظمه���ا اجلمعي���ة  الت���ي  واالأ�ص���ر  االإعاق���ة 

لتاأهي���ل ذوي االحتياجات اخلا�صة بالتعاون مع مدينة 

ال�صارقة االإن�صانية ما بن من 4 و7 مايو اجلاري بقاعة 

الرواق ف�ي فندق املاريوت.

وتن���درج ال���دورة يف اإطار الحتفالت باأ�س���بوع الأ�س���م 

واأي�س���ا الحتف���ال بالي���وم العامل���ي لل���داون �س���ندروم 

»متالزمة داون«.

واأو�سح �سعادة ال�س���يخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين رئي�ص 

جمل�ص اإدارة اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات 

اخلا�سة يف كلمة له باأن بداية املو�سم لأن�سطة اجلمعية 

القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�س���ة هذا العام 

يتمث���ل يف تنوي���ع الأن�س���طة والربام���ج الت���ي تركز على 

الحتف���ال باملنا�س���بات ذات العالقة لالأ�س���خا�ص ذوي 

الإعاق���ة، خا�س���ة اأن �س���هر مار�ص واأبريل م���ن كل عام 

يزخر بفعاليات هام���ة عاملية وحملية لتلك الفئة فنجد 

اأن الي���وم العاملي ملتالزم���ة داون يواك���ب )21 مار�ص( 

م���ن كل عام والحتفال باليوم العاملي للتوحد فقد حدد 

له م���ن قبل الأمم املتح���دة باأن يكون ي���وم 2 من اأبريل 

م���ن كل ع���ام مع مالحظ���ة اأن هناك كثريا م���ن الدول 

حتر�ص على اأن يكون �سهر اأبريل بالكامل احتفاًل بتلك 

املنا�سبة، كما جند اأن الفرتة من )20-27( من اأبريل 

من كل عام تكون خم�س�س���ة دوما لالحتفال باأ�س���بوع 
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الأ�سم العربي، وتقام الحتفالت بهذه املنا�سبات على 

كافة الأ�س���عدة واملراكز واملوؤ�س�س���ات والوزارات املعنية 

بالأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة؛ لذا فقد حر�س���ت اجلمعية 

القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�س���ة بالحتفال 

كل ع���ام بهذه املنا�س���بات كن���وع من تقدير تل���ك الفئة 

ودجمهم اجتماعيًا مبجتمعاتهم واأي�س���ا تعرف العامة 

على هذه الفئات وقدراتهم وكيفية تقديرهم.

واأ�س���اف �س���عادة ال�س���يح ثاين بن عبداهلل اآل ثاين: اأن 

اجلمعية القطري���ة لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�س���ة 

كان لها ال�سبق امل�سهود والفريد يف توثيق ودعم املكتبات 

العربي���ة من خ���الل الإ�س���دارات اخلا�س���ة بالقامو�ص 

الإ�ساري املوحد لل�سم واأي�سا القامو�ص الإ�ساري ملعجم 

البلدان على �س���بيل املثال ل احل�سر وذلك بالتعاون مع 

موؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين يف دعم واأن�س���طة اجلمعية، 

واإمعانا يف التميز فقد قامت اجلمعية برتجمة التفاقية 

الدولية حلقوق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة ال�سادرة عن 

الأمم املتحدة عام 2007 اإىل لغة الإ�س���ارة لل�س���م وقد 

حاز الإ�س���دار على اإعجاب اجلهات العاملة مع ال�سم، 
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وك�سف ال�سيخ ثاين اأن اجلمعية �سوف حتتفل بتد�سني 

ح���دث هام األ وه���و روؤية قط���ر 2030 برتجمتها اإىل 

لغة الإ�س���ارة اأي�س���ًا حتى تتعرف فئة ال�سم على هذه 

الروؤية وت�س���ارك يف تنفيذها من خالل روؤية اجلمعية 

والقائمني عليها.

واأ�سار اإىل اأنه قد وقع الختيار هذا العام على مدينة 

ال�سارقة للخدمات الإن�سانية مبا تتميز به من علو �ساأن 

يف هذا املجال واأي�س���ا العالقة الوطيدة بني اجلمعية 

القطري���ة واملدين���ة، وتقدم بجزيل ال�س���كر والمتنان 

اإىل �سمو ال�س���يخة جميلة بنت حممد القا�سمي مدير 

عام املدينة ملا تقدمه من دعم وتعاون لكافة اأن�سطتنا 

واأي�س���ا م�س���اركة اجلمعية �سنويًا كم�س���ارك دائم يف 

خميم الأمل الذي تقيمه املدينة كل عام.

من جهته حتدث ال�س���يد ربيعة بن حممد الكعبي نائب 

رئي����ص جمل����ص اإدارة اجلمعية القطري���ة لتاأهيل ذوي 

الحتياج���ات يف كلمت���ه الفتتاحية لل���دورة التدريبية 

اأهمي���ة و�س���رورة اأن ن�س���عر بفئ���ة عزي���زة علين���ا من 

الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة ونق���در حقوقهم وواجباتهم 

واإ�س���هاماتهم كاإح���دى طوائ���ف ون�س���يج اأي �س���عب اأو 

اأمة، خا�س���ة اأن تق���دم الأمم ونه�س���تها ورقيها يقا�ص 

مب���ا تقدم���ه لأ�س���عف فئاته���ا األ وه���ي ذوي الإعاق���ة 

واملراأة والطفل حلاجة تلك الفئات للم�س���اندة والدعم 

والتمك���ني وحق الو�س���ول، ومن هذا املنطلق �س���درت 

ع���ن الأمم املتح���دة جمموعة من الق���رارات واملواثيق 

يف حقهم كما خ�س�س���ت اأياما لالحتفال بالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاق���ة واأهمه���ا اليوم العامل���ي للمعاقني والذي 
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ي�سادف الثالث من دي�سمرب من كل عام كما اعتربت 

ي���وم 21 مار�ص من كل ع���ام يومًا عامليًا ملتالزمة داون 

وحظي اأطفال التوحد بتخ�سي�ص 2 اأبريل من كل عام 

يومًا عامليًا للتوحد وعلى امل�ستوى العربي قرر الحتاد 

العربي للهيئات العاملة يف رعاية ال�س���م اأن تكون من 

20-27 اأبريل من كل عام منا�س���بة لالحتفال باأ�سبوع 

الأ�سم العربي.

وقال: اإنه بناًء على توجيهات �س���عادة ال�س���يخ ثاين بن 

عبداهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية واأع�ساء 

جمل����ص الإدارة املوق���ر باجلمعي���ة ب�س���رورة اأن تكون 

هذه املنا�سبات تظاهرة ثقافية واإعالمية لن�سر ثقافة 

الإعاق���ة واإقامة ال���دورات والور����ص وامللتقيات ودعم 

الأ�س���رة وعليه كان احتفالنا باملو�سم الثقايف لأن�سطة 

اجلمعي���ة ومراكزها ه���ذا العام فكرا جدي���دا وتطلع 

اإىل التواأم���ة بني اجلهات ذات العالق���ة وكان التعاون 

مع مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية يف تفعيل هذه 

ال���دورة من خ���الل جمموعة من الخت�سا�س���يني بها 

لإلقاء حما�س���رات ذات اخت�س���ا�ص دقيق يف املجال 

لتب���ادل اخل���ربات واملع���ارف، كما اأن م�س���اركة بع�ص 

املراكز املتخ�س�س���ة باخت�سا�س���يها كمركز ال�سفلح 

وموؤ�س�س���ة عيد بن حمم���د وخرباء وا�ست�س���اريني من 

اجلمعية واأولياء الأمور يعترب اإكماًل ل�سل�س���لة املعرفة 

واخلربة، ف�سال عن م�س���اركة املجل�ص الأعلى للتعليم 

م���ن خالل املعلم���ات وامل�س���اعدات يف اأعم���ال الدورة 

التدريبية.
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اإلع�اق�ة من  إع�ف�اء ذوي 
جمي�ع الض�رائ�ب والرسوم

اأ�س���اد جمل�ص الوزراء ف�ي اجتماعه  برئا�س���ة  �س���عادة 

ال�س���يد اأحمد ب���ن عب���د اهلل اآل حممود نائ���ب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء ووزير الدولة ل�س���وؤون جمل�ص ال���وزراء باجلهود التي 

بذلتها اللجنة الدائمة ل�سوؤون املخدرات وامل�سكرات واجلهات 

املعنية لتنفيذ اخلطة املرحلية الثانية لتنفيذ ال�س���رتاتيجية 

الوطنية ملكافحة املخدرات.

 وواف���ق املجل����ص على م�س���روع ق���رار وزي���ر البيئة ب�س���روط 

واإجراءات ا�س���تغالل الرمل الناعم والرتبة الناجتة من حفر 

م�س���اريع الدولة. ويحدد م�س���روع القرار �س���روط و�س���وابط 

الرتخي�ص با�س���تغالل الرمل الناع���م يف الأغرا�ص الزراعية 

وال�سناعية والإن�سائية.

 كما ا�س���تعر�ص املجل�ص م�س���روع قرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن 

بع�ص حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ويه���دف م�س���روع القان���ون اإىل رعاي���ة الأ�س���خا�ص من ذوي 

الإعاقة و�سمان حقوقهم ومن هذه احلقوق اإعفاء ال�سخ�ص 

» ذو الإعاق���ة« من جميع ال�س���رائب والر�س���وم على الأدوات 

والأجهزة التاأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعوي�سية 

وو�سائل النقل اخلا�سة املجهزة ل�ستخدامه.

 ومبوج���ب م�س���روع ق���رار جمل����ص ال���وزراء تق���وم اجله���ات 

املعني���ة بالدول���ة باتخ���اذ كاف���ة التداب���ري الالزم���ة لتمكني 

ذوي الإعاق���ة من احل�س���ول على خدمات التعلي���م والتاأهيل 

والرتبية والرعاي���ة الطبية والوقائي���ة والتاأهيلية واخلدمات 

الثقافية والريا�س���ية وال�س���تفادة من فر�ص العمل والت�سغيل 

وتهيئة امل�سكن املنا�سب لالأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة ومتكينهم 

من الو�س���ول اإىل املراف���ق العامة واخلا�س���ة والتمتع بجميع 

خدماتها.

 واأ�س���اد ال�س���يد اأمري املال املدير التنفيذي للجمعية القطرية 

لتاأهي���ل ذوي الحتياجات اخلا�س���ة مب�س���روع ق���رار جمل�ص 

الوزراء ب�س���اأن بع�ص حقوق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة، الذي 

ي�س���من حقوق ه���ذه الفئة ويوف���ر لهم ال�س���تقاللية واحلياة 

الكرمية اأ�س���وة بالآخرين، لفتًا اإىل اأّن اإعفاء ال�س���خ�ص ذي 

الإعاقة من جميع ال�سرائب والر�سوم على الأدوات والأجهزة 

التاأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعوي�س���ية وو�س���ائل 

النق���ل اخلا�س���ة املجه���زة ل�س���تخدامه، له���و اأم���ر يف غاية 

الأهمية لتمكني ذوي الإعاقة من الو�س���ول لأف�سل امل�ستويات 

املعي�سية.

واأو�سح املال »  اأن م�سروع القانون يهدف اإىل رعاية الأ�سخا�ص 

م���ن ذوي الإعاقة و�س���مان حقوقه���م، متاأماًل م���ن اجلهات 

املعنية بالدولة يف اتخاذ  التدابري الالزمة كافة لتمكني ذوي 

الإعاقة من احل�سول على خدمات التعليم والتاأهيل والرتبية 

والرعاية الطبي���ة والوقائية والتاأهيلي���ة واخلدمات الثقافية 

والريا�سية، ف�ساًل عن ال�ستفادة من فر�ص العمل والت�سغيل 

وتهيئة امل�سكن املنا�سب لالأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة ومتكينهم 

من الو�س���ول اإىل املراف���ق العامة واخلا�س���ة والتمتع بجميع 

خدماتها.
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رحلة عمرة لذوي اإلعاقة وأسرهم 

للع���ام  للعم���رة  ال�س���نوية  نظم���ت اجلمعي���ة رحلته���ا 

اخلام�ص على التوايل، وقد مت اختيار جمموعة الرحلة 

من الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة و�س���م وفد العمرة »20« 

معتمرا وتنظيم جدول زمني لالإقامة ملدة خم�سة اأيام 

بالرح���اب الطاهرة مبكة ويومني باملدينة املنورة، كما 

تهت���م الرحلة بغر�ص الوازع الديني لدى الفئة العزيزة 

علينا وزيارة جمموعة من الأماكن التاريخية والدينية 

يف كل من مكة املكرمة واملدينة.

واأكد �س����عادة ال�س����يخ ثاين بن عب����د اهلل اآل ثاين رئي�ص 

جمل�ص اإدارة اجلمعية حر�ص اجلمعية ممثلة يف جمل�ص 

اإدارته����ا عل����ى ا�س����تمرارية رحل����ة العمرة لالأ�س����خا�ص 

ذوي الإعاق����ة كل ع����ام مم����ا يوؤك����د على م����دى حتقيق 

اأهمية فاعلية الدمج ال�س����امل وحتقيقًا وتفعيال لقانون 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة رقم »2« ل�سنه 2004م ال�سادر 

عن دولة قطر اإميانا وتقدي����رًا واإعزازا لتلك الفئة كما 

ُيفعل اأي�س����ا حقوق الأ�س����خا�ص ذوي الإعاقة من خالل 

اتفاقيته����م ال�س����ادرة ع����ن الأمم 

املتحدة لعام 2007م.

واأ�س���اف: تاأت���ي فعالي���ات تل���ك الرحلة املباركة �س���من 

احتفالت اجلمعية بالي���وم العاملي ملتالزمة داون واليوم 

العاملي للتوحد واأ�س���بوع الأ�س���م و�س���من اأجندة متنوعة 

ومتناغم���ة مع احتفالت عدي���دة تهم تلك الفئة العزيزة 

علينا واأي�سا بالتعاون مع جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع 

امل���دين كم���ا ن���وه �س���عادته ب�س���رورة اأن ي�س���تمر الدعم 

لالأن�سطة والربامج التي تعمل على تفعيل دور الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاق���ة باملجتم���ع وكذا احل�س���ول عل���ى حقوقهم 

كاملة غري منقو�سة.

وكل ال�س���كر والتقدير لتعاون الأ�س���ر والأ�س���خا�ص ذوي 

الإعاقة ممن تقدموا لهذه الرحلة ونوه بال�سكر اإىل اإدارة 

اجلمعي���ة وموظفيه���ا ورئي�ص الوفد وال�س���ادة امل�س���رفني 

ل�سهرهم الدوؤوب على راحة تلك الفئة و�سدد على توفري 

كل �س���بل الرعاي���ة والهتمام ط���وال فرتة العمرة وحتى 

العودة ب�س���المة اهلل اإىل اأر�ص الوط���ن داعيا املوىل عز 

وجل اأن يتقبل منهم عمرتهم.
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وزارة الداخلية تفتتح قس���م 
خدمات كبار السن واالشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة
افتتح���ت وزارة الداخلي���ة ق�س���م 

ذوي  والأ�س���خا�ص  ال�س���ن  كب���ار 

باملق���ر  اخلا�س���ة  الحتياج���ات 

العام����ة  ل���الإدارة  ال�رئي�س���ي 

جلوازات املنافذ و�سئون الوافدين 

وذلك بح�س���ور العمي���د عبد اهلل 

�س���امل العل���ي مدير ع���ام الإدارة 

العام�ة جلوازات املنافذ و�س���ئون 

الوافدي���ن وال�س���يد ربيعة حممد 

الكعبي نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 

اجلمعي���ة القطري���ة لتاأهيل ذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة، والعميد 

حممد �سعد اخلرجى مدير اإدارة 

املرور، وال�س���يد اأمري املال  املدير 

القطري���ة  للجمعي���ة  التنفي���ذي 

الحتياج���ات  ذوي  لتاأهي���ل 

اخلا�س���ة، والدكتورة حياة خليل 

النظ���ر مدي���ر ع���ام معه���د النور 

للمكفوف���ني، وعدد م���ن ال�س���ادة م���دراء الإدارات بوزارة 

الداخلي���ة وم���دراء الإدارات وروؤ�س���اء الأق�س���ام ب���الإدارة 

العامة جلوازات املنافذ و�سئون الوافدين . 
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وقد قام العميد عبد اهلل �سامل العلي وال�سادة ال�سيوف 

بجولة يف املبنى حيث قدمت ال�س���يدة فاطمة عبد اهلل 

طاه���ر رئي�س���ة ق�س���م كب���ار ال�س���ن وذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة �س���رحًا مف�س���اًل عم���ا يقدم���ه الق�س���م من 

خدمات لفئتي كبار ال�س���ن وذوي الحتياجات اخلا�سة 

من املواطنني واملقيمني. 

ويهدف ق�س���م خدمات كبار ال�س���ن والأ�س���خا�ص ذوي 

الحتياجات اخلا�س���ة اإىل تب�سيط وت�سهيل الإجراءات 

واملعام���الت التي تقدمه���ا وزارة الداخلي���ة للمواطنني 

واملقيمني،حيث يقدم املبنى جميع خدمات الوزارة من 

خالل موظفني خمت�سني من العن�سر الن�سائي يقومون 

با�س���تقبال كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة عند 

و�سولهم الإدارة طلبًا للخدمات ويعملون على اإجنازها 

لهم .

كم���ا ي�س���رف عل���ى اخلدم���ات املقدم���ة لكبار ال�س���ن 

ب���الإدارة  اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ذوي  والأ�س���خا�ص 

العامة جلوازات املنافذ و�س���ئون الوافدين، والتن�س���يق 

مع اإدارات وزارة الداخلية لتطوير وحت�س���ني اخلدمات 

املقدم���ة لكب���ار ال�س���ن والأ�س���خا�ص ذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة مبا ي�سمن �س���موليتها وتلبية احتياجات هذه 

الفئات وتذليل اأي م�سكالت اأو �سعوبات قد تواجههم. 

وق���د مت جتهيز املبنى الذي ي�س���م العدي���د من الأفرع 

بال�س���كل ال���ذي يوفر مزي���دا من الراحة له���ذه الفئات 

فقد مت ت�س���ميم املبنى بطريقة جتمع ما بني املا�س���ي 

واحلا�س���ر، وروع���ي يف جتهيزات���ه الأ�س���الة والعراقة 

حيث ا�س���تمد ت�سميمه من روح تراثنا القطري القدمي 

ليتنا�سب مع توجه الوزارة .

وي�ستعني الق�س���م بعدد من املدنيات من مرتب الإدارة 

والإدارات املعني���ة بخدمات ال���وزارة على درجة عالية 

م���ن الثقافة العامة وفن الت�س���ال باجلمهور ا�س���افة 
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اإىل اإتقانه���م لكافة اجلوانب املتعلقة 

بخدم���ات وزارة الداخلي���ة اإ�س���افة 

اإىل تزوي���د املكتب ب�سا�س���ة عر�ص 

كب���رية للرتفي���ه عن ه���ذه الفئات 

مريح���ة  اأماك���ن  وتخ�س���ي�ص 

ال�س���ن  للمراجع���ني م���ن كب���ار 

وذوي الحتياجات اخلا�سة.

كما مت بهذه املنا�س���بة تد�سني 

�س���يارة تقدمي خدمات وزارة 

اجلمهور  وتوعي���ة  الداخلية 

به���ا وهى عبارة عن �س���يارة 

متنقل���ة تعمل على ت�س���هيل اإج���راءات كافة خدمات 

وزارة الداخلية اللكرتونية وقدم املالزم فهد �س���ريدة 

من اإدارة املرور �س���رحا تف�س���يليا حول اخلدمات التي 

تقدمها ال�سيارة جلمهور املواطنني واملقيمني.

واأكد العميد عبد اهلل �س���امل العل���ي اأن وزارة الداخلية 

تب���دى اهتمام���ا كب���ريا ب�س���ريحة كب���ار ال�س���ن وذوي 

الحتياجات اخلا�س���ة حر�س���ا منها عل���ى تذليل كافة 

ال�سعاب التي تواجههم للح�سول على خدمات الوزارة 

ب�س���كل عام ، لذلك قامت بتد�س���ني مبن���ى خا�ص بهم 

مبقر الإدارة العامة جلوازات املنافذ و�سئون الوافدين 

خلدم���ة كب���ار ال�س���ن والأ�س���خا�ص ذوي الحتياج���ات 

اخلا�س���ة من اأجل حت�س���ني م�س���توى خدماتها املقدمة 

لهم .

واأ�س���ار اإىل اأن تخ�س���ي�ص هذا الق�س���م يدل على مدى 

اهتمام ال���وزارة بهذه الفئة التي حتت���اج ملن يعينها يف 

اإجن���از معامالته���ا دون عناء من خ���الل موظفني من 

العن�سر الن�س���ائي يقومون با�ستقبال كبار ال�سن وذوي 

الحتياجات اخلا�سة ويعملون على اإجناز معامالتهم. 

واأو�سح اأن افتتاح هذا الق�سم �سي�ساعد كثريًا يف تذليل 

الكثري من ال�س���عاب التي كانت تعرت�ص هذه ال�سريحة 

من املجتمع فيما يتعلق باإجناز املعامالت اخلا�سة بهم 

التي تتعلق بوزارة الداخلية .

وق���ال اأن الوزارة ومن اأجل حت�س���ني م�س���توى خدماتها 

لكاف���ة فئات املجتمع وخا�س���ة فئات كبار ال�س���ن وذوي 

الحتياجات اخلا�سة قد قامت بالعديد من الإجراءات 

واخلدمات ت�س���هيال لهم بدءا من تزويد املباين بكافة 

اخلدمات اخلا�سة بهم وخا�سة املواقف اخلا�سة بذوي 

الحتياج���ات، ثم اإدخال خدمة ) اآمر( يف كافة مراكز 

اخلدمات اخلارجي���ة ، كما قامت الوزارة باإعفاء عدد 

من هذه الفئات من ر�سوم اخلدمات التي تقدمها لهم 

، ثم قامت بتد�س���ني خدمة طوارئ ال�س���م على هاتف 

)992 (  وه���ذا يرجع اإىل م���دى اإميان الوزارة باأهمية 

هذه الفئة يف املجتمع .

واك���د اأن افتتاحن���ا هذا املبن���ى اليوم يعد اإ�س���افة اإىل 

جملة الإجنازات التي قام���ت بها الوزارة والتي تهدف 

اإىل تقدمي خدماتها لكافة فئات املجتمع بطرق مب�سطة 

و�سهلة.

وق���ال ال�س���يد ربيعة حمم���د الكعبي ان���ه ل يوجد اأدنى 

�س���ك يف اأن وزارة الداخلية �سباقة يف تقدمي اخلدمات 
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املتمي���زة ل���ذوي الإعاقة وكبار ال�س���ن لت�س���هيل كل ما 

يخت�ص مبو�س���وع اجلوازات واملنافذ وما يتعلق بكل ما 

توؤديه الوزارة من خدمات ب�سفة عامة �سواء يف املرور 

اأو اجل���وازات اأو اخلدم���ات الأخ���رى تنفي���ذا لقوانني 

�س���اركت الدولة يف و�س���عها واأقرتها خا�س���ة ما يتعلق 

مب�سروع قانون الأمم املتحدة ، واأي�سا القانون ال�سادر 

يف دولة قطر عام 2004 الذي يعطي لذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة كافة حقوقهم يف التوظيف وت�س���هيل وتوفري 

خدمات خا�س���ة بهم وهذه احد الجنازات التي ن�سكر 

القائم���ني عل���ى وزارة الداخلي���ة عليه���ا، ونتمنى لهم 

التوفيق .

واأ�س���اف اأن الق�س���م الذي مت افتتاحه الي���وم هو اأحد 

الركائز الأ�سا�س���ية يف تنفيذ هذه املعايري والتفاقيات 

حي���ث يتم تقدمي اخلدمات على اأ�س����ص علمية �س���ليمة 

كم���ا لحظن���ا يف اأفرع الق�س���م، فهناك ف���رع للبحوث 

والدرا�س���ات وف���رع للمتابعة والتدريب وف���رع للخدمة 

الجتماعي���ة جميعه���ا تعم���ل يف تكامل خلدمة 

ذوي الحتياجات اخلا�س���ة وكبار ال�س���ن الذين نتمنى 

لهم التوفيق ودجمهم يف املجتمع بكل �سهولة وي�سر من 

خ���الل تل���ك اخلدمات ، وياأتي ذلك يف ظ���ل روؤية قطر 

2030 والتي ت�سعي لنه�سة الدولة بجميع اأركانها وبكل 

اإن�سان مقيم على ار�ص دولة قطر.

وم���ن جانبه اأك���د العميد حممد �س���عد اخلرجى مدير 

اإدارة امل���رور عل���ى اأن تد�س���ني وزارة الداخلي���ة لأول 

�س���يارة متنقلة تقدم خدماته���ا للجمهور من املواطنني 

واملقيمني ف�س���ال عن عر�س���ها فقرات توعوية خا�س���ة 

ب���وزارة الداخلي���ة من خالل �سا�س���ة كب���رية يوؤكد على 

مدى التقدم الذي تنتهجه وزارة الداخلية يف تقدميها 

خلدماتها ب�سورة مب�سطة ومي�سرة وتوعيتها للجمهور 

بكافة الأمور املتعلقة بالوزارة ، م�س���ريا اإىل اأن م�سروع 

ال�س���يارة املتنقلة �سي�س���اهم يف توف���ري الوقت واجلهد 

ون�س���ر الوعي بني اأف���راد املجتمع يف خمتل���ف الأماكن 

والتي�سري على طالبي خدمات وزارة الداخلية . 

وقال اإن اإطالق ال�س���يارة املتنقلة املجهزة للتوعية 
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وتقدمي خدمات الوزارة يعد اجنازا متميزا ي�ساف اإىل 

الجنازات التي حققتها الوزارة مبختلف املجالت على 

مدى الأعوام املا�سية خلدمة املجتمع .

واو�س���ح اأن امل�س���روع عبارة عن �س���يارة كبرية احلجم 

جدي���دة تتنق���ل يف خمتل���ف الأماكن ومن ط���راز عال 

حتت���وي بداخلها عل���ى اأركان خا�س���ة بالتثقيف املرئي 

واملقروء وامل�سموع لكي يت�سنى تثقيف اأكرب عدد ممكن 

م���ن اأف���راد املجتمع، بجان���ب اأجهزة لتق���دمي خدمات 

ال���وزارة بطريقة متقدم���ة والإجابة على ا�ستف�س���ارات 

اجلمهور من املراجعني على اإدارات الوزارة. 

كما عرب ال�س���يد اأمري املال عن �س���كره لوزارة الداخلية 

على م���ا تقدمه لفئ���ة كب���ار ال�س���ن وذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة، وعلى مدى حر�سها الدائم على تذليل كافة 

ال�سعاب التي تواجههم للح�سول على خدماتها ب�سكل 

عام لهذه الفئة .

وا�س���ار اإىل اأن ق�س���م كب���ار ال�س���ن وذوي الحتياج���ات 

اخلا�سة �سي�س���اعد كثريًا يف 

تذلي���ل الكثري من ال�س���عاب 

ه���ذه  تعرت����ص  كان���ت  الت���ي 

ال�س���ريحة م���ن املجتم���ع فيما 

املعام���الت  باإجن���از  يتعل���ق 

اخلا�س���ة بهم واملتعلقة بوزارة 

الداخلية .

وتق���دم  رق���ي  مب���دى  وا�س���اد 

اخلدمات الت���ي تقدمها الوزارة 

ب�س���كل عام واأ�س���كال واأ�س���اليب 

تقدمي ه���ذه اخلدمات التي تعني 

بها بطرق ع�سرية حديثة. 

وقالت ال�س���يدة فاطم���ة عبد اهلل 

طاه���ر رئي����ص ق�س���م كبار ال�س���ن 

الحتياج���ات  ذوي  والأ�س���خا�ص 

اخلا�سة ان الق�س���م يف الإدارة العامة جلوازات املنافذ 

و�سئون الوافدين ي�س���مل جميع خدمات وزارة الداخلية 

املقدمة لكبار ال�س���ن وذوي الحتياجات اخلا�سة حيث 

تتيح الدولة طرقا متنوعة لالهتمام بهم ، ويقدم الق�سم 

خدمات وت�س���هيالت متعددة لكبار ال�س���ن والأ�س���خا�ص 

ذوي الإعاق���ة لتحقيق مب���داأ تكافوؤ الفر����ص والعتماد 

على النف�ص .

واأ�س���افت اأن من اأهدافنا الإ�س���رتاتيجية ن�س���ر الوعي 

املجتمعي باأهمية اعتماد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على 

اأنف�سهم وهذا �س���يء مهم ، ف�سال عن ت�سهيل الو�سول 

باخلدمات اإىل اأف�سل اأداء لت�سهيل معامالتهم وتوفري 

و�س���ائل الراح���ة لهم ، ا�س���افت اإىل تعدي���ل اجتاهات 

الأف���راد يف املجتم���ع وكذلك الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة 

اأنف�س���هم لتوقعاتهم نحو اأنف�س���هم من اجتاهات �سلبية 

اإىل اجتاهات ايجابية .

ولفت���ت اإىل اأن املوظفني التابعني ل���وزارة الداخلية من 

ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة 

اأعداده���م  ح�س���ر  مت  ق���د 

الإدارات  معرف���ة  وكذل���ك 

و�س���يتم  به���ا  يعمل���ون  الت���ي 

املعوق���ات  وبح���ث  متابعته���م 

الت���ي يتعر�س���ون له���ا واإزالتها 

القادم���ون  الأ�س���خا�ص  اأم���ا 

فلدين���ا  خدم���ة  ع���ن  للبح���ث 

�س���الة كبار ال�س���ن والأ�سخا�ص 

ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة يف 

مق���ر الإدارة العام���ة جل���وازات 

املنافذ و�سئون الوافدين وهدفها 

تق���دمي خدم���ات ممي���زة لتل���ك 

الفئ���ات حي���ث يت���م م���ن خاللها 

باأق�س���ى  معامالته���م  اجن���از 
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�س���رعة ممكنة والرد على ا�ستف�س���اراتهم وتقدمي كافة 

الت�سهيالت لإجناز طلباتهم.

واأ�س���ارت اإىل اأن هن���اك اأي�س���ا خدم���ة اآم���ر والت���ي مت 

اإدخاله���ا يف كاف���ة مراك���ز اخلدم���ات عل���ى م�س���توى 

الدول���ة حيث يتم اجن���از معامالت كبار ال�س���ن وذوي 

الحتياجات اخلا�سة ويكون موظفا �سامال ينجز كافة 

املعام���الت يف مراك���ز اخلدم���ات ويتم اإنه���اء املعاملة 

حتى لو تطلب الأمر التوا�س���ل مع اأي اإدارة اأخرى تابعة 

لوزارة الداخلية نيابة عن ذوي ال�ساأن.

اخلا�سة   الحتياجات  ذوي  اإعفاء  مت  اأنه  اإىل  ونوهت 

من الر�سوم التي يتم حت�سيلها نتيجة بع�ص اخلدمات 

لأحكام  وفقا  الداخلية  وزارة  من  ال�سهادات  واإ�سدار 

القانون رقم 28 ل�سنة 1995 من ر�سوم اخلدمات التي 

ت�سدرها  التي  وال�سهادات  الداخلية  وزارة  حت�سلها 

لل�سئون  ال��دول��ة  وزي��ر  �سعادة  ق��رار  على  بناء  وذل��ك 

الداخلية رقم 17 ل�سنة 2008 .

واأ�س���افت اأن الوزارة لديها اأي�سا خدمة طوارئ ال�سم 

وه���ي ب���داأت كفك���رة ع���ام 

2010 وهي للتوا�س���ل مع ال�سم عن طريق لغة الإ�سارة 

يف ح���ال ح���دوث حريق او اأي حادث يري���د الإبالغ عنه 

 sms حي���ث يق���وم بالتحدث بلغة الإ�س���ارة اأو ر�س���الة

ويتم التعامل مع �سكواه وحلها على الفور.

وذوي  ال�س���ن  كب���ار  م���ن  ع���دد  ع���رب  وم���ن جانبه���م 

الحتياجات اخلا�س���ة ممن قدموا اإىل الق�س���م لإجناز 

بع����ص املعامالت اخلا�س���ة به���م عن تقديره���م البالغ 

للخط���وة الت���ي قام���ت به���ا وزارة الداخلي���ة لت�س���هيل 

وتب�س���يط الإج���راءات التي تقدمه���ا ال���وزارة لهم من 

خالل اإن�س���اء هذا الق�س���م اخلا�ص بهم ، م�سريين اإىل 

اأنهم يلم�سون على الدوام اهتمام الوزارة الذي ينعك�ص 

يف ال�س���تقبال الطيب الذي يحظون به يف كافة مرافق 

الوزارة التي يق�س���دونها للح�سول على اخلدمات التي 

يكونون بحاجة اإليها .

واأكدو اأن هذا الق�س���م يعد اإ�سافة اإيجابية اأخرى على 

ما قدمته وتقدمه لهم وزارة الداخلية لإ�س���فاء املزيد 

م���ن التميز على م���ا يلقونه من اهتمام وح�س���ن رعاية 

وتعامل جيد .
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 الجمعية القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياجات الخاصة 
إجتم���اع  تس���تضيف 

الخليجية لإلعاقة
اإ�ست�س���افت اجلمعية الإجتم���اع الث���اين والأربعني ملجل�ص 

اإدارة اجلمعية اخلليجية لالإعاقة، خالل �سهر يونيو 2013 

لبح���ث �س���بل التع���اون اخلليجي امل�س���رتك يف جمال ذوي 

الإعاق���ة، والعمل عل���ى توفري اأف�س���ل الربامج واخلدمات 

لهذه الفئة مب�ستوى اإعاقاتهم املختلفة..

وقد اأو�س���ح ال�س���يد عبد الرحمن عبداجللي���ل عبد الغني 

- ع�س���و جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة القطري���ة لتاأهي���ل ذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة - باأن ا�ست�س���افة الجتماع الثاين 

والربعني ملجل�ص اإدارة اجلمعية اخلليجية لالإعاقة بقطر 

لدليل على مدى التالحم والتقارب بني اجلمعية ومثيالتها 

يف دول جمل�ص التعاون،

لفت���ًا باأنها لي�س���ت ال�س���ابقة الأوىل يف ال�ست�س���افة فقد 

ا�ست�س���افت اجلمعية من قبل الجتم���اع رقم 32 بالتعاون 

مع وزارة ال�س���وؤون الجتماعي���ة بالتعاون واإدارة امل�س���نني 

وال�سخا�ص ذوي العاقة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية..

و�س���دد عبدالغني على اأن مثل هذه املوؤ�س�سات واجلمعيات 

هي ال�س���وت احلقيقي لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لذا ينبغي 

على اجلميع اأن يعمل على اإي�س���ال �سوتهم لكافة اجلهات 

ذات العالق���ة لتحقيق له���م مبداأ ال�س���تقاللية والندماج 

الكامل باملجتمع وامل�س���اركة الفاعلة تنفيذًا لكافة القوانني 

والت�سريعات التي تطالب بهذه احلقوق.

ه���ذا ووج���ه الته���اين لأع�س���اء جمل����ص الإدارة اجل���دد 

بع���د النتخابات الت���ي اأجري���ت موؤخرًا مبملك���ة البحرين 

ال�س���قيقة وفاز بها عن قطر كل من ال�س���يد حممد البنعلي 

م�سوؤول الإعاقة ال�س���معية باجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة مبجل����ص اإدارة اجلمعية اخلليجية 

لالإعاقة، وال�سيدة اأمل البوعينني،

 متمنيًا اأن يكونا خ���ري عنوان لتمثيل قطر، وموؤكدًا الدعم 

امل�س���تمر للمكتب التنفيذي بقطر لتفعي���ل دورهم لتحقيق 

اأهداف اجلمعية اخلليجية لالإعاقة.

عبد الرحمن 

عبداجلليل عبد الغني 

ع�سو جمل�ص اإدارة 

اجلمعية
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اإلع��اق��ة ليس��ت مس�وغ�ًا 
لالستس��الم

قال �س���عادة ال�سيخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص 

الحتياج���ات  ذوي  لتاأهي���ل  القطري���ة  اجلمعي���ة  اإدارة 

اخلا�س���ة اأن اجلمعي���ة تتع���اون م���ع كاف���ة ال���وزارات 

واجلهات احلكومية واملراكز اخلا�سة لتحقيق �سعار 

اليوم العاملي للمعاقني الذي ي�س���ادف 3 دي�س���مرب 

م���ن كل عام، م���ن خالل جمموعة م���ن الفعاليات 

املجتمعية من حما�س���رات عامة ومعار�ص لتوعية 

املجتمع بحقوق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة للو�سول 

لإزالة التحديات التي تقف اأمام املعاق ليكون فردًا 

نافعًا يف املجتمع. وبني اأنه عندما نتكلم عن املعاق 

فاإنن���ا ل نتكلم عن اأقلية فن�س���بة ذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة تزيد عن %10 من ال�س���كان وما يواجهونه 

يوؤثر على اأ�س���رهم وعلى املجتمع ومازال الأ�س���خا�ص 

ذوي الإعاق���ة يواجه���ون الكثري من العقب���ات والعراقيل 

التي حتول دون م�ساركتهم الفاعلة يف جمتمعاتهم.

واأو�س���ح �س���عادته اأن دول���ة قطر اأق���رت باإلت���زام التفاقيات 

واملواثي���ق التي اأقرته���ا الأمم املتح���دة واملوؤ�س�س���ات احلقوقية 

والت�س���ريعية الكاملة حلقوق املعاق بع���د توقيعها عليها وذلك من 

دورها الريادي يف �س���مان حق املعاق مبا يكفل للمعاق جميع حقوقه 

والرتق���اء بكل ما من �س���اأنه رف���اه الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة يف قطر 

والعمل على متكينهم وتذليل ال�سبل يف تخطي امل�ساعب التي تواجههم 

من خالل دعم ق�س���ايا الإعاقة مبا يواكب التوجه العاملي. واأكد �س���عادته 

على م�س���اركة الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة يف التنمية، وذل���ك ما جاء يف روؤية 

قط���ر 2030، منوها باأن الإعاقة مهما كان نوعها اأو درجتها لي�س���ت م�س���وغا 

لال�ست�س���الم اأمام م�سار احلياة ال�س���ائكة، ول مربر للتهمي�ص اأو الإق�ساء واإمنا 

حافز على التحدي واإثبات الذات وحتويل ال�سخ�ص املعوق اإىل كائن فاعل مهم يف 

اإدماج نف�س���ه �سمن املجتمع وحتولته واحلق يف العمل دائمًا على تذليل ال�سعوبات 

املادية واملوؤ�س�س���ية وك�س���ر احلواجز التي تعطل مثل ذلك اأو منع كثري من الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة بالعمل وم�ساركة تلك الفئة يف التنمية. 
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دورة ت�دري�ب�ي�ة ناجح�ة 
ألمهات التوحد بمركز الكويت.. 

ثاني بن عب��داهلل: تبادل الخبرات بين مراكز 

ذوي اإلعاقة إنجاز للجمعية القطرية
�سرح �س���عادة ال�س���يخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين رئي�ص 

جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة القطرية ل���ذوي الإعاقة، باأن 

الدورة التدريبية الناجحة لأمهات التوحد املنت�س���بات 

للجمعية القطري���ة لذوي الإعاقة الت���ي عقدت مبركز 

الكوي���ت للتوحد خ���الل الفرتة من 7 - 12 دي�س���مرب ، 

كانت م���ن الدورات اجليدة والتي عادت بالفائدة على 

منت�س���بات ال���دورة م���ن امه���ات ذوي التوح���د، لتكون 

باك���ورة جيدة لكي تق���وم الأمهات املتدرب���ات بتدريب 

باقي الأمهات لأطفال التوحد.

وحر�س���ت اجلمعي���ة عن���د اختياره���ا للوفد امل�س���ارك 

م���ن الأمهات على ان يك���ون هناك تع���اون مع املجل�ص 

العل���ى للتعلي���م م���ن خالل م�س���اركة الفا�س���لة حنان 

العلي من�س���قة الدع���م التعليمي الإ�س���ايف حتى تتمكن 

م���ن القي���ام بالتدري���ب والتاأهيل للمعلم���ات يف جمال 

التعامل مع ذوي التوحد، كما حر�س���ت اأن يكون �سمن 

الوفد ال�سيدة زكية اجلرب م�سوؤولة  التمري�ص مبوؤ�س�سة 

حمد الطبية، حيث تتعامل مع حالة من حالت التوحد 

وكذلك م�س���اركة ال�سيدة عواطف الن�سر اخت�سا�سية 

نف�س���ية باملجل����ص العلى للتعليم، وذل���ك للتعرف على 

الربامج واخلدمات النف�س���ية التي ميكن اأن تقدم اإىل 

ذوي التوح���د و�س���م الوف���د ثالثا من امه���ات التوحد 

هن: د. �س���مية املولوي وال�سيدة عائ�سة العلي وال�سيدة 

فاطمة ال�س���ليطي، حتى تتمك���ن الأمهات من التدريب 

عل���ى كيفية التعامل مع اأطف���ال التوحد والتعرف على 

برام���ج التدخل املبكر وكيفية التعامل مع التوحدي يف 

�س���ن املراهقة ثم برامج التدريب والتاأهيل من خالل 

ور�ص العمل والإعا�سة الكاملة.

وقد كان للربنامج الذي و�س���عه ال�س���يد �سالح الدين 

مر�سي حافظ م�ست�سار اجلمعية واملن�سق العام للدورة 

بتوجيه���ات م���ن ال�س���يد اأمري امل���ال املدي���ر التنفيذي 

للجمعية اأطيب الأث���ر يف تنفيذ الربنامج، وقد حر�ص 

ب�س���فته خب���ريًا يف جمال الرتبي���ة اخلا�س���ة ومتابعا 

بالإ�س���راف على الدورة - حر�ص على زيارة جمموعة 

من الأماكن حتى تكتمل ال�س���ورة لدى اأع�س���اء الوفد 

من خ���الل خمتل���ف املراك���ز املتخ�س�س���ة يف املجال 

واأي�س���ا احلر����ص على التع���رف على اجلان���ب الطبي 

يف التعامل مع اأطفال التوحد. واأ�س���اف �س���عادته باأن 

احلر�ص على زيارة مراكز اأخرى واملتمثل يف مدر�س���ة 
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ال�س���لوك التوح���دي التابع���ة للرتبية اخلا�س���ة بوزارة 

الرتبية بالكويت دلياًل على اهتمام الوزارة بتلك الفئة 

وقد اأفاد اع�س���اء الوفد بح�س���ن ال�س���تقبال واحلفاوة 

بتلك املدر�س���ة التي تعد منوذج���ًا طيبًا مبا يحتويه من 

برامج جيدة وتعليم ف���ردي لكل طفل توحدي والعالج 

بامل���اء م���ن خالل حم���ام ال�س���باحة باملدر�س���ة وغرفة 

املو�سيقى والرتبية الريا�سية.

كما اأكد �س���عادته اأن عملية الدمج هي ال�سغل ال�ساغل 

لأمه���ات التوح���د فق���د حر����ص برنام���ج ال���دورة على 

زي���ارة مدر�س���ة الر�س���الة ثنائية اللغة وقد خ�س�س���ت 

اإدارة املدر�س���ة ف�س���وًل خا�س���ة باأطفال التوحد يقدم 

من خاللها تعديل ال�س���لوك من خ���الل التدخل املبكر 

ل�س���غار ال�س���ن مع احلر����ص على الدم���ج اجلزئي يف 

البداية خالل الأن�س���طة الال�س���فية انتقال اإىل الدمج 

التعليمي ح�سب ظروف واإمكانيات كل حالة وقد اأثرت 

برامج مدر�سة الر�س���الة الأمهات واأعجبتهن الربامج 

املقدمة مع توفري اإدارة املدر�سة كل �سبل الراحة للوفد 

وزيارة كافة مرافق املدر�سة. 

واأفاد �سعادته بان ال�س���غل ال�ساغل لأمهات التوحد هو 

م�ساكل احلمية الغذائية الدوائية والتخل�ص من املعادن 

الثقيلة وال�سموم ال�سارة فقد �سم برنامج الزيارة لقاًء 

مع الدكتورة عبري حممود عو�ص اخ�س���ائية ت�سخي�ص 

التوح���د وذل���ك بعيادتها مب�ست�س���فى ال�س���الم الدويل 

بالكويت وقد قامت �س���يادتها ب�س���رح كام���ل لالأمهات 

ومن خالل ا�ستمارات الت�س���خي�ص واأي�سا حتليل الدم 

للتع���رف عل���ى درجة الر�س���ا�ص او الزئب���ق او املعادن 
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الثقيلة وحتديد وو�س���ف الربنام���ج الدوائي من خالل 

برنامج بروتوكول دان واأي�سا ن�سبة التوحد. 

واأو�س���ح �س���عادة ال�س���يخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين، اأن 

زي���ارة مرك���ز الكوي���ت للتوح���د باعتباره اأح���د املراكز 

املتخ�س�س���ة اجليدة يف منطقة اخللي���ج العربي وكان 

ل���ه ال�س���بق يف التعامل مع التوحد كان له���ا اأطيب الأثر 

لدى الوفد امل�سارك وتعرف الوفد عن قرب على جل�سة 

متكاملة حل�س���ة تربية ريا�سية واأي�سا الغرفة احل�سية 

وزي���ارة ور�ص التاأهي���ل املهني ويف الي���وم الأخري كانت 

هناك زي���ارات لبع�ص الف�س���ول الدرا�س���ية من خالل 

غرفة املالحظة عن بعد وجل�سة للتدريب على التوا�سل 

بال�سور من خالل مراحله املختلفة.

ويف ي���وم اخلتام قام مركز الكوي���ت للتوحد باإهداء كل 

ع�س���و من الوفد �سهادة م�ساركة با�س���م الدورة ودرعا 

خا�سا لكل م�سارك ومت تنظيم حفل غداء للوفد وبع�ص 

اأع�س���اء اجلان���ب الإداري من مركز الكوي���ت للتوحد. 

ووجه �سعادته ال�سكر والتقدير اخلا�ص للدكتورة رجاء 

التويتان وكيلة مركز الكويت للتوحد �س���ابقًا وم�س���وؤولة 

الإعاق���ة مبجمع الرتبية اخلا�س���ة بحويل عل���ى اللفته 

الكرمية التي  قامت بها من خالل دعوتها للوفد لتناول 

الغداء مبطعم مي�ص الغامن وكان غداء عمل تناق�ست مع 

اع�ساء الوفد عن كل ما يتعلق بذوي التوحد وم�ساكلهم 

ووعدت بتقدمي كل خربتها يف املجال للجمعية القطرية 

لذوي الإعاقة �س���واًء باملحا�س���رات اأو اع���داد الربامج 

وتاأهيل الكوادر وقد �س���كر لها الوفد ح�س���ن ا�ستقبالها 

وحفاوته���ا ومل�س���وا مدى حبه���ا وتقديره���ا لدولة قطر 

واأهلها.

وتن���اول �س���عادته اأه���م التو�س���يات الت���ي تقدم���ت بها 

الأمه���ات واأع�س���اء الوفد ومتثل���ت يف الآتي: �س���رورة 

الكثار من هذه الدورات والزيارات املتخ�س�سة.

والرغب���ة يف زيارة دولة الم���ارات العربية املتحدة من 

خالل دورة م�سابهة مع دولة الكويت يتم خاللها زيارة 

)مركز مدينة ال�س���ارقة للتوحد — مركز دبي للتوحد 

للتوحد(.  اأبوظبي  — مركز 
وامل�س���اهمة من خالل اجلمعية لإ�س���هار رابطة امهات 

التوحد. وان�ساء مدر�سة ال�سلوك التوحدي .
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اأعلن مكتب املدار�ص امل�ستقلة عن اإ�سناد ت�سجيل الطالب 

امل�س���تجدين ذوي الإعاق���ة اإىل ق�س���م الدع���م التعليم���ي 

الإ�سايف باملجل�ص الأعلى للتعليم.

وطال���ب اأ�س���حاب الرتاخي�ص مديري املدار�ص امل�س���تقلة 

ب�سرورة الرجوع اإىل امللف ال�سحي املدر�سي للطالب قبل 

الت�سجيل.

واأو�س���ح يف تعميمه اخلا�ص بت�سجيل الطلبة ذوي الإعاقة 

)الدعم التعليمي الإ�سايف( امل�ستجدين باملدار�ص امل�ستقلة 

للع���ام الأكادميي القادم 2014/ 2015م اأن على املدار�ص 

مراجع���ة امللف ال�س���حي املدر�س���ي للطال���ب ملعرفة حالة 

الطالب ال�سحية، م�سريا اإىل اأنه اذا كان الطالب م�سابا 

باإعاق���ة ذهنية- فئة بيني- متالزمة داون- ا�س���طرابات 

منانية )توحي���د( - انخفا�ص اأو تدين القدرات العقلية - 

زراعة قوقعة، فعلى اإدارة املدر�سة توجيه ويل اأمر الطالب 

اإىل ق�س���م الدعم التعليمي الإ�س���ايف بهيئة التعليم وذلك 

للقيام بالت�سجيل عن طريق ق�سم الدعم التعليمي الإ�سايف 

بعد اإجراء تقييم �سامل للطالب مب�ست�سفى الرميلة يعقبها 

اختيار املدر�سة الأن�سب للطالب.

واأ�سار اإىل اأنه يف حال عدم وجود ما يدل على اأن الطالب 

لديه اإعاقة يف امللف ال�سحي املدر�سي يتم ت�سجيل الطالب 

مبا�سرة عن طريق املدر�سة.

وطال���ب فري���ق الدع���م التعليم���ي الإ�س���ايف باتب���اع عدة 

خط���وات للتعرف على الطلبة )امل�س���تجدين( والتي تكون 

بحاجة خلدمات الدعم التعليمي الإ�س���ايف وذلك مع بدء 

العام الدرا�س���ي اجلديد وانتظام الطالب باملدر�سة، حيث 

اأك���د اأنه على معلمة ال�س���ف اأن تق���وم مبالحظة الطالب 

مالحظ���ة كافي���ة م���ن خ���الل تطبي���ق النم���وذج اخلا�ص 

مبالحظة طالب م�س���تجد، على اأن يكون ذلك مب�س���اعدة 

من�سقة الدعم التعليمي ال�سايف ومعلمة الدعم باملدر�سة.

وقال املكت���ب يف تعميمه: اإنه يف ح���ال اذا كانت البنود يف 

من���وذج املالحظة الأوىل طالب م�س���تجد ب���ني اأن الطالب 

حا�س���ل عل���ى تقييم �س���عيف، فاإن عل���ى من�س���قة الدعم 

التعليمي الإ�سايف توزيع )منوذج مالحظة معلم( لتدوين 

املالحظ���ات ع���ن الطال���ب للتاأك���د م���ن احتي���اج الطالب 

خلدمات الدعم التعليمي الإ�س���ايف م���ن خطط وترتيبات 

وت�سهيالت.

واأك���د اأنه يف ح���ال التاأكد م���ن احتي���اج الطالب خلدمات 

الدع���م التعليمي الإ�س���ايف تقوم من�س���قة الدعم التعليمي 

الإ�س���ايف بتعبئة الطلب اخلا�ص بطلب تقييم �س���امل ويتم 

توقيعه من ويل اأمر الطالب ويتم اإر�ساله لخ�سائية الدعم 

التعليمي الإ�سايف يف ق�سم الدعم التعليمي الإ�سايف بهيئة 

التعليم لالطالع عليه وحتويله للتقييم مب�ست�سفى الرميلة 

على اأن يكون اآخر موعد لإر�س���ال طلبات التقييم ال�سامل 

نهاية �سبتمرب املقبل.

واأ�سار اإىل اأنه بعد اأن يقوم ق�سم الدعم التعليمي الإ�سايف 

مبراجعة الطلبات املقدمة للتقييم عن طريق فرق الدعم 

التعليمي الإ�سايف باملدار�ص �سيقوم ق�سم الدعم باإر�سالها 

مل�ست�س���فى الرميل���ة لأخذ موع���د للتقيي���م بالرميلة، حيث 

�سيتوىل فريق التقييم مب�ست�سفى الرميلة التوا�سل مع ويل 

الأمر لتحديد موعد لتقييم الطالب، م�سددا على من�سقي 

الدع���م الإ�س���ايف باملدار�ص جتنب اإر�س���ال اأولي���اء الأمور 

مل�ست�سفى الرميلة لأخذ موعد.

واأو�س���ح املكت���ب اأنه بع���د النتهاء من تقيي���م الطالب من 

فريق التقييم ال�س���امل مبوؤ�س�سة حمد الطبية، ت�سلم اإدارة 

املدر�سة ن�سخة من التقرير ال�سامل عن طريق ق�سم الدعم 

التعليمي الإ�س���ايف بهيئة التعليم وذلك ملتابعة التو�سيات 

املنا�سبة حلالة الطالب.

و�س���دد املكتب على �سرورة التزام جميع املدار�ص مبا ورد 

يف ه���ذا التعميم، لفتا اإىل اأنه يف ح���ال وجود خمالفة ملا 

جاء فيه �سيتم توجيه كتاب لإدارة املدر�سة املخالفة.
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افتتح �سعادة ال�سيد حمد بن حممد اآل فهيد الهاجري 

الأم���ني الع���ام للمجل�ص الأعلى ل�س���وؤون الأ�س���رة، ندوة 

اإدم���اج حق���وق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاق���ة يف التنمي���ة 

الوطني���ة والتي ينظمه���ا املجل�ص بالتعاون م���ع اللجنة 

الوطني���ة حلقوق الإن�س���ان يف اإط���ار مذك���رة التفاهم 

امل�سرتك لن�سر التفاقات الدولية.

ت�س���تعر�ص الن���دوة على م���دى يومني عدًدا م���ن اأوراق 

العم���ل و�س���ط ح�س���ور دويل واإقليم���ي وحمل���ي كبري، 

و�س���يتدار�ص امل�س���اركون يف هذه الن���دوة اإدماج حقوق 

الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة يف التنمي���ة الوطنية، واأهمية 

و�س���رورة العمل امل�س���رتك، جت�س���يدا وتاأكي���دا لأهمية 

التكام���ل املوؤ�س����ص يف الوط���ن الواحد واأهمية ت�س���افر 

اجلهود خلدمة ق�س���ايا 

الإعاق���ة م���ن منظ���ور 

معايري  وف���ق  حقوق���ي 

مهنية وموؤ�س�سية.

واأكد الهاجري اأن هذه 

الن���دوة متث���ل منعطًفا 

اجله���ود  يف  هاًم���ا 

يقودها  الت���ي  الوطنية 

ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص 

ندوة إدماج حقوق 
ف���ي  المعوقي���ن 

التنمية الوطنية

الأ�س���رة حي���ال تعزي���ز �سيا�س���ات الرعاي���ة واحلماي���ة 

الجتماعي���ة لالأ�س���رة واأفرادها .. م�س���يفا اأن املجل�ص 

يتطلع اإىل تو�س���يع دائرة احلوار اجلاد وامل�س���وؤول لدمج 

ق�س���ايا الإعاقة يف خطط و�سيا�س���ات التنمية ال�ساملة 

وامل�س���تدامة، حيث تاأت���ي اأهمية مناق�س���ة اأدوار كل من 

الأ�سرة والقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين لإقامة �س���راكات فاعلة من اأجل التنمية 

ال�س���املة لق�س���ايا الإعاقة، مبا فيها ق�س���ايا وحتديات 

تنمية القدرات وتوفري الت�سهيالت اخلا�سة بالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاق���ة اأو تعميم اخلدم���ات التعليمية والتاأهيلية 

وال�س���حية وامل�ساركة القت�سادية على النحو الوارد يف 

التفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإن�سان.

الن���دوة  ه���ذه   : وق���ال 

الك�س���ف  اإىل  ته���دف 

الأ�س���خا�ص  واق���ع  عن 

وم���دى  الإعاق���ة  ذوي 

�سيا�س���ات  ا�س���تجابة 

التنمي���ة  وخط���ط 

اإىل  اإ�سافة  حلقوقهم، 

الأ�سرة  حتليل ق�س���ايا 

يف  ودوره���ا  القطري���ة 

40



تلبية ومنا�س���رة حق���وق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة، 

الجتماعي���ة  املوؤ�س�س���ة  ه���ي  الأ�س���رة  اأن  باعتب���ار 

الأوىل وله���ا دور مف�س���لي يف حماي���ة ورعاية ودعم 

الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة، كما تهدف الندوة اأي�س���ا 

اإىل تقدمي ت�س���ورات حول تكامل اأدوار املوؤ�س�س���ات 

املعني���ة بق�س���ايا الأ�س���خا�ص ذوي الإعاق���ة وتبادل 

اخلربات والتجارب يف جمال اإدماج ق�سايا الإعاقة 

يف التنمي���ة. ون���وه ب���اأن تقوية ال�س���راكات م���ن اأجل 

التنمية ال�ساملة لق�س���ايا الإعاقة تتطلب العرتاف 

باأن دمج حقوق الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة لي�ص هدفا 

يف حد ذاته فح�س���ب بل و�سيلة ل غنى عنها لتحقيق 

الأه���داف الإمنائية لالألفية، اإ�س���افة اإىل اأن اإدماج 

ق�س���ايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف التنمية الوطنية 

ال�س���املة ل بد اأن ي�س���تند على الإقرار باأن النهو�ص 

بحقوقه���م يتطلب الكثري لكفال���ة وتاأمني ودعم هذه 

احلقوق.

من جانبه���ا، قالت الدكتورة اأ�س���ماء العطية ع�س���و 

اللجن���ة الوطني���ة حلقوق الإن�س���ان ان���ه انطالقًا من 

دور اللجنة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�س���ان جلميع 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، واعرتافًا بامل�ساهمة القيمة 

احلالية واملتوقعة لهم يف تنمية الوطن وتقدمه اإذا ما 

منحوا الفر�سة كاملة للم�ساركة ومت تذليل ال�سعاب 

التي ل تزال تعرت�ص م�س���اركتهم ب�سكل كامل وفعال 

ورغبة يف تب�سري ذوي الإعاقة مبا ينبغي اأن يتمتعوا 

ب���ه من حقوق فاإننا جميعًا ق���د جنتمع اليوم يف هذه 

الن���دوة. واأك���دت اأهمي���ة توحيد اجلهود والتوا�س���ل 

الدائ���م وامل�س���اركة الفعال���ة ب���ني جميع املوؤ�س�س���ات 

الوطني���ة واحلكومي���ة وموؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين 

واجله���ات املعنية لدف���ع عملية تواج���د ذوي الإعاقة 

كجزء اأ�س���يل من جمتم���ع، وذلك من خ���الل توفري 

الظروف املنا�سبة لتمكينهم حلياة طبيعية يف البيئة 

املحيط���ة به���م �س���اأنهم يف ذل���ك �س���اأن غريهم من 

الأ�سخا�ص لإدماجهم يف املجتمع والتنمية.

ونوهت بدور الأ�سرة يف و�سع هوؤلء الأ�سخا�ص على 

بداي���ة الطريق ال�س���حيح، باعتبار اأن الأ�س���رة هي 

جمتمعه���م الأول ال���ذي يدعمهم ويرعاهم نف�س���يًا 

ومعنويًا ومادي���ًا قبل اأن يخرجوا منه اإىل جمتمعهم 

الوا�سع الكبري.

41



الذي  الكب���ري  ال���دور  وثمن���ت 

يقوم به املجل�ص الأعلى ل�سوؤون 

الأ�س���رة يف قطر ومبا يقوم به 

م���ن جه���د واف���ر وملحوظ يف 

هذا املج���ال، م�س���رية اإىل اأن 

هيئة الأمم املتحدة تاأخذ على 

عاتقها وت�س���ع ن�س���ب اأعينها 

دمج الأ�س���خا�ص ذوي الإعاقة 

والتنمي���ة،  البن���اء  عملي���ة  يف 

الق�س���وى  الأهمي���ة  وت���درك 

لإدراج حقوق الأ�س���خا�ص ذوي 

الإعاقة يف �س���لب اأجندة التنمية و�س���مان و�س���ولهم 

جميع���ا واحتوائه���م يف كل مع���امل العملي���ة التنموية 

ونواحيها، ونوهت باأن ال�س���ريعة الإ�س���المية من قبل 

ذلك قررت الرعاية الكاملة وال�س���املة لذوي الإعاقة 

واأعلت من قيمتهم ومن �س���اأنهم وحفظت لهم حقهم 

يف التواجد يف احلياة العامة وم�س���اركتهم فيها، كما 

اأن ال���دول املتح�س���رة واملجتمع���ات الراقي���ة هي من 

تدرك اأهمية تواجد وم�ساركة اجلميع من اأبنائها من 

الأ�س���خا�ص الطبيعيني ومن ذوي الإعاقة دون فرق اأو 

متييز مع دعمهم وتذليل كافة ال�سعوبات وامل�سكالت 

التي قد تعرت�ص طريقهم.

م���ن جانب���ه، اأكد ال�س���يد غامن الك���واري مدي���ر اإدارة 

العم���ل  ب���وزارة  الإعاق���ة  والأ�س���خا�ص ذوي  امل�س���نني 

وال�س���وؤون الجتماعية اأن املكرمة الأمريية بتخ�سي�ص 

750 �سهما ب�سركة م�س���يعيد للبرتوكيماويات القاب�سة 

ل���ذوي الحتياجات اخلا�س���ة واملنتفعني من ال�س���مان 

الجتماعي، �ستكون داعمًا جلهود املوؤ�س�سات احلكومية 

العامل���ة يف ه���ذا املج���ال واملجتمع امل���دين، باعتبارها 

�س���تعزز هذه اجلهود وتعزز اأي�س���ًا ثقافة الدخار لدى 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

 وقال اإن املكرمة الأمريية �س���تدعم خطط العاملني يف 

هذا املجال عام���ة ووزارة العمل وال�س���وؤون الجتماعية 

ب�س���فة خا�س���ة، ملا لها من اأثر كبري �س���واء لالأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة اأو العاملني معهم، كما اأنها فر�سة لتمكني 

ذوي الإعاقة اقت�ساديًا، �سواء كان من خالل البور�سة 

اأو اأي من امل�ساريع التي من املفرت�ص اأن ينخرطوا فيها.

م���ن جانبها، اأك���دت ال�س���يدة فاطمة اخلاط���ر مديرة 

اإدارة التخطيط وال�سيا�سات احلكومية بالأمانة العامة 

ملجل����ص الوزراء �س���رورة دمج ق�س���ايا ذوي الإعاقة يف 

خطط ال�سيا�سات يف التنمية ال�ساملة امل�ستدامة والذي 

تتطل���ع به جميع قطاعات املجتم���ع التنموية اإىل جانب 

القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين مدعومة من 

الأ�سرة ونظرة املجتمع. 
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جهينة العيس���ى :اإلعاقة 
أكثر انتشارًا بين النساء

دع���ت الدكتورة جهينة العي�س���ى نائ���ب رئي�ص جمل�ص 

اإدارة املجل�ص الأعلى ل�س���وؤون الأ�س���رة امل�س���اركني يف 

ن���دوة اإدماج حقوق ذوي الإعاق���ة يف التنمية الوطنية 

اإىل �سرورة اخلروج ب�سيا�سات ومبادرات لدمج ذوي 

الإعاقة يف خطط التنمية من منظور حقوق الإن�سان، 

وو�سع ت�س���ور لقاعدة بيانات كمية وكيفية متكن من 

درا�سة الحتياجات امللحة لذوي الإعاقة واأ�سرهم من 

خاللهم، وكيفية تاأطريها وتفعيلها يف خطط التنمية 

ال�ساملة.

وطالب���ت ببح���ث و�س���ائل وط���رق لتقوي���ة الرواب���ط 

الإعاق���ة  ذوي  الأ�س���خا�ص  حق���وق  ب���ني  الإيجابي���ة 

ومنا�سرة تبني �سيا�سات اأ�سرية تتما�سى مع الأن�سطة 

الوطني���ة الدولية التي تتطابق مع الذكرى الع�س���رين 

لل�سنة الدولية لالأ�سرة التي يلتزم بها املجل�ص انطالقا 

من روؤية ر�سالته يف تن�سيق هذه املبادرات وقيادتها .. 

وعن النت�سار الوا�سع لالإعاقة قالت العي�سى : اإن هذا 

الجتاه يرتبط اأ�سا�س���ًا ب�س���يخوخة ال�سكان وبالزيادة 

يف ع���دد ح���الت الأمرا����ص املزمن���ة، كم���ا ت�س���اهم 

العوام���ل الأخ���رى كح���وادث الطرق 

والعن���ف والكوارث يف ازدي���اد اأعداد 

املعاقني يف العديد من الأماكن، وقد 

ازداد انت�سار الإعاقة عامليًا من %10 

يف �س���بعينيات القرن الع�س���رين اإىل 

حوايل 15% من عام 2011.

واأ�سافت اأن الإعاقة اأكرث انت�ساًرا بني 

الن�ساء وكبار ال�سن والعائالت الفقرية 

ولدى دول الدخل املنخف�ص معدل انت�سار 

الإعاق���ة اأعلى من نظريه يف دول الدخ���ل املرتفع، كما 

اأن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لي�سوا فئة متجان�سة، حيث 

ترك���ز الت�س���ورات النمطية لالإعاقة على م�س���تخدمي 

الكرا�س���ي ذات العجالت وعلى جماعات قليلة تقليدية 

اأخرى كاملكفوفني وال�س���م، لكن جتربة الإعاقة تتباين 

كث���ريًا، ورغ���م اأن الإعاق���ة ترتب���ط بالأق���ل حظ���ًا، ل 

يت�ساوى جميع املعاقني يف هذا الو�سع .. فمثاًل معدلت 

اللتح���اق باملدار����ص اأعل���ى ل���دى امل�س���ابني باإعاقات 

ج�س���دية من معدلت الذين يعانون م�ن اإعاقات فكرية 

اأو ح�س���ية، كما اأن معظم امل�س���تبعدين من �سوق العمل 

غالبًا ما تكون لديهم اإعاقات عقلية اأو فكرية.
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الجمعي���ة الخليجي���ة لإلعاقة تش���ارك في 
الملتقى الثاني للدمج والتمكين

�س����رح ال��س����ي�د م�ح�م�د البنعلي ع��س����و جمل�ص اإدارة 

اجلمعية ال�خ�ل�ي�ج�ي�ة ل�الإع�اق�ة ع�ن دول�ة ق�ط�ر وم�دي�ر 

م��ج��م��وع�����ة  اأن  ب�ال�دوح��������������ة  التنفي���ذي  امل�ك�ت����ب 

م�ن اأع��س����اء ال�ج�م�ع�ي����ة ال�خ�ل�ي�ج�ي����ة لالعاق������ة من 

دول���ة قطر �س���اركوا ف����ي فعالي���ات امللتق������ى الثان�������ي 

للدم����ج والتمكني لالأ�س���خا�ص ذوي الإعاق�������ة خ�����الل 

الف����������رتة من 29 /10 حتى 2013/10/31م ب�م�ق�������ر 

م�در�س����������������ة ع�ب�دال�رح�م����ن ب�ن جا�س����م الع�دادي�ة 

امل�س���تقلة ل��ل��ب��ن��������ني، وذل�������ك ت�ح�ت رع�اي�ة �سع����ادة 

ال�س���ي�����د الدكتور عبداهلل ب�ن �س�ال�ح ال�خ�ل�ي�ف�ي وزي�ر 

العمل وال��س�وؤون الجتماعي���ة وذل�ك حتقيقًا لروؤي�����������ة 

قط�������������ر الوطني���ة 2030، اإذ توؤك���د �س���رورة �س���مول 

التنمية امل�ستدامة على �سبكة اأم���ان اج�ت�م�اع�ي جلميع 

ال�ق�ط�ري�ني وت�ل�ت�زم ه�ذه ال�روؤي�ة ب��س�ي�ا�س�ة اج�ت�م�اع�ي�ة 

ت�ح�اف�ظ على رعاية اجتماعية متما�سكة وعادلة. 

وقد مت تنظيم امللتقى مل�دة ث�الث�ة اأي�ام ب�م��س����ارك�ة من 

ك�����اف�����ة امل�������راك�������ز وال���ج���م���ع���ي���ات وامل�وؤ�س��س����ات 

ال�ت����ي تهتم ب����ذوي الع�اق����ة ب�ه�دف ت�ع�ري����ف اأول�ي�اء 

اأم�ور ه����ذه ال�ف�ئ����ة وال�ع�ام�ل�ني م�ع�ه����م ب��ال��خ��دم��ات 

ال�ت����ي ت�ق�دم له���م يف ه�ذا امللتقى م���ن تنظيم ال�ع�دي�د 

م����ن ال�ن�دوات وور����ص ال�ع�م�ل وامل�ح�ا�س����رات ل�ت�ب�ادل 

الأف�ك����ار وال�روؤى ومناق�س���ة عدد م�ن امل�ح����اور م�ن�ه�ا 

ع�ل�ى �س���بيل امل�ث�ال دم����ج وت�م�ك����ني ذوي الإع�اق�ة ف�ي 

امل�ج�ت�م�ع، وال�دم�ج ال������س�����ام�����ل ل����������ذوي لإع������اق������ة 

ف����ي امل�ج�ت�م����ع امل����در�س�������ي، والتقني���ات ال�ح�دي�ث����ة 

ف����ي م�ج�ال ال�خ�دم����ات ال�ت�ي ت�ق�دم ل����ذوي الإع�اق�ة، 

ودم����ج الأ�س���خا�ص ذوي الإعاق���ة ف�����ي ال��ري��ا�س�����ة، 

وت�ب�ادل الأف�ك�ار وال����روؤى وال�ت�ج�ارب واخلربات، وق�د 

ف�ئ�ات  امل�ل�ت�ق�ى  ا�س�ت�ه�دف 

ذوي  الأ�س����خ�ا�ص  م����ن 

الإع�اق����ة واأولي���اء اأمورهم 

والعاملني يف جمال الدعم 

التعليم���ي ال�س���ايف واأع��س����اء ال�ه�ي�ئ����ة ال�ت�دري��س����ي�ة 

والإداري����ة واملهتم���ني واملهتم���ات واملعني���ني واملعنيات 

واأ�سحاب ال�ع�الق�ة ب�ذوي الإع�اق�ة. وخ�الل امل���ل���ت���ق���ى 

ت��������م ت�ن�ظ�ي�م ال�ع�دي�د م����ن ال�ن����دوات وال���ل���ق���اءات 

ال�ت����ي يتمك���ن بوا�س���طتها امل��س����ارك�ون يف امللتقى من 

تب���ادل اخلربات وطرح الأفكار والبتكارات ومت تنظيم 

ور����ص عمل يف جمالت التدري���ب والتعليم للعاملني مع 

الأ�س����خ�ا�ص ذوي الإع�اق����ة، كم���ا مت���ت اإقامة معر�ص 

�س���اركت في���ه ال�ج�ه����ات امل�ع�ن�ي����ة ب�الأ�س����خ�ا�ص ذوي 

الإع��������اق�����������ة ب�������دول�������ة ق��ط�����ر احلكومية والأهلية 

واخلا�س���ة. وق�د �س����ارك ب�ال�ح��س����ور اك�ث����ر م�ن 850 

م�س���اركا وم�س���اركة يف خمتلف امل�ح�ا�س�رات وال���ور�ص 

ك�م����ا ق����ام 31 م�ح�ا�س����رًا ب�ع�ر����ص م�ح�ا�س����رات�ه�م 

واأوراق ال�ع�م�ل وال�����������������ور�ص امل������س�����اح�����ب�����ة وق�����د 

ح��س����رت امللتق���ى جمموعة من منت�س���بي ومنت�س���بات 

اجلمعية اخلليجية لالإعاقة من القطريني والقطريات 

واملقيمني. ا�س���تقبلت �س����ع�ادة ال��س����ف�ي�رة الم�ري�ك�ي�ة 
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ب�ال�دوح�ة �س����وزن زي������ادة م��س�اء 

م������ن  ع��������ددا  الول  ام��������ص 

ال�ن��س����اء ال�ق�ط�ري����ات ال�ب�ارزات 

ف����ي احلكوم���ة وق�ط����اع الع�م�ال 

واملجتم���ع امل���دين مبق���ر اقامتها 

بالدوحة لاللتقاء بامل�س���اركات يف 

برنامج «ال��س�ف�راء العامليني » وه�ي 

م�ب����ادرة م�س���رتكة ب����ني املنظمة 

غ�ي�ر احلكومية «ا�س����وات ح�ي�وي�ة 

» وب�ن����ك ام�ري�ك�ا مريي���ل ل�ن��ص، 

م����ن  ال�ح�ا�س����رات  وت�ب�ادل����ت 

ال���س��ف��ي��رات ال�ع�امل�ي�ات وم�ن�ه�ن 

م����ن  لم�ع����ات  ق�ي�ادي����ات  ن��س����اء 

م�خ�ت�ل����ف ال�ولي�ات المريكية وب���الد العامل جتاربهن 

واآراءهن مع نظرياتهن القطريات. وتناولت ال�س���فرية 

المريكي���ة ل���دى خماطبته���ا للحا�س���رات اجن���ازات 

الن�س���اء القيادي���ات القطري���ات، موؤكدة اهمي���ة الدور 

الذي ظلت تلعبه الن�س���اء يف �س���ياغة م�ستقبل بلدهن. 

وقالت »ونحن نتعاون مع دولة قطر على ت�سجيع اجليل 

القادم من القياديات القطريات الالئي �سي�سهمن ف�ي 

م�ج�ت�م�ع�ات�ه�ن وي��س����ارك�ن ف�ي ق�ي�ادت�ه�ا وف����ي اي�ج�اد 

احلل���ول للتحديات املحلي���ة والعاملية«. وقالت ال�س���يدة 

الي����ص نيل�س���ون الرئي����ص التنفي���ذي ملنظمة اأ�س�������وات 

ح�ي�وي�ة «ن��س�ك�ر �س����ع�ادة ال��س�ف�ي�رة �س�وزن زي�ادة على 

دعمها للعم���ل العظيم للقيادي���ات القطريات. ونفتخر 

ب�س���راكتنا م���ع بنك امري���كا يف هذا الربنام���ج العاملي 

اخلالق لتعزيز اه�داف�ن�ا امل�سرتكة واملتمثلة ف�ي تعزيز 

التمكني القت�سادي للمراأة وتع�سيد اجليل النا�سئ من 

القيادات الن�س���ائية يف ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا 

». وي���ه������دف ب�رن�ام����ج ال��س����ف�راء ال��ع��امل��ي����ني وه����و 

�س������راك���ة بني املنظمة غري احلكومية «ا�س�وات حيوية 

» وبن���ك امري���كا م�ي�ري����ل ل�ن��ص اإىل ار�س����اد ال�ن��س����اء 

ال�ق�ي�ادي����ات ال�ن�ا�س����ئ�ات ح�ول الع���امل ومتكينهن م�ن 

اإح����داث التغيري القت�س���ادي وال�سيا�س���ي يف بلدانهن 

والعامل.
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نظمها مركز قطر الثقافـي االجتماعي للمكفوفني

ن�دوة ح�ول توظي�ف ذوي اإلع��اق��ة

ن����ظ����م م�����رك�����ز ق����ط����ر الج����ت����م����اعي وال�ث�ق�اف�ى 

للمكفوف���ني ب����وزارة الثقافة والفنون وال���رتاث،   ن�دوة 

ب�ع�ن�وان » ت�وظ�ي�ف ذوي الع�اق�ة اإىل اأين«، لن�سر الوعي 

بق�سايا توظيف ذوي العاقة بالدولة، وو�سع مقرتحات 

ت�وظ�ي����ف ذوي الع�����اق��������ة،  وت�س���ورات مل��س����ك�الت 

وت�ف�ع�ي�ل ال�ت��س�ري�ع�ات وال�ق�وان�ني ال�خ�ا�س�ة ب�ت�وظ�ي�ف 

ذوي الإع�اق�ة، وب�ن�اء ال�ق�درات ال�ذات�ي�ة ل�ذوي الإعاقة 

ف�ي املوؤ�س�س���ات والوزارات لبقائهم ف�ي العمل، والعمل 

على تطوير و�س����ائ�ل توظيف ذوي الع�اق�ة، وال�ت�وع�ي�ة 

ب�ال�ك�ف�اء ات املهنية والكادميية لذوي العاقة. ح�ا�س�ر 

ف�ي ال��ن��دوة، التي اأق�ي�م�ت م��س�اء اأم��ص بفندق هيلتون 

ال�دوح����ة، ك�ل م�ن عبد العزيز ال�ك�ب�ي��س����ى م��س����اع�د 

م�دي����ر ادارة ت�ن�م�ي����ة ال�ق����وى العامل���ة الوطني���ة ف����ي 

وزارة العمل وال��س����وؤون الج�ت�م�اع�ي�ة، وع�ب�د ال�ع�زي�ز 
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اب�راه�ي����م ال�ج�اب����ر م���ن اللجن���ة التطوعي���ة لتوظيف 

ذوي العاقة، وال��س����ي�د اأم�ي�ر امل�ال امل�دي�ر ال�ت�ن�ف�ي�ذي 

ف�ي ال��ج��م��ع��ي�����ة ال�ق�ط�ري�ة ل�ت�اأه�ي����ل ذوي الع�اق�ة، 

وف�اط�م�ة ع��ب��د ال�ل�ه ط�اه�ر م���ن ق���س��م امل��س�ن�ني وذوي 

الإعاقة ف����ي وزارة الداخلية، والدكتورة وفاء اليزيدى 

مدير ادارة التاأهيل الطبى ف�ي موؤ�س�س���ة حمد الطبية. 

وق����ال ال��س����ي�د اأم�ي����ر امل����ال امل��دي�����ر ال�ت�ن�ف�ي�ذي ف�ي 

ال��ج��م��ع��ي�����ة ال�ق�ط�ري�ة ل�ت�اأه�ي����ل ذوي الع�اق�ة، ان���ه 

ع�ن�د م�خ�اط�ب�ة ج�ه�ات ال�ع�م�ل ال�ح�ك�وم�ي�ة واخلا�سة 

لتوظي���ف ذوي العاق���ة دائمًا يكون 

رده����م ب���اأن ل�ي��ص ل�دي�ه�م وظ�ائ�ف 

�س����اغ�رة، اأو ي�ب�دون ع�دم رغ�ب�ت�ه�م 

اإل�����ى �س����رورة  ل�ل�ت�وظ�ي����ف، لف�ت����ًا 

اأن تك���ون مراكز التدري���ب التي توؤهل 

املعاق���ني ل�س���وق العم���ل عل���ى درج����ة 

م����ن التمي���ز وال�ت�ط����ور والح�ت�راف�ي�ة، 

ل�ل�ق����درة ع�ل����ى ت�دري����ب ذوي العاق���ة 

للتناف�ص ف�ي �سوق العمل.

مركز التاأهيل الوظيفي 

ب�ي�ن�م�ا اأك���دت ال�دك�ت�ورة وف���اء ال�ي�زي�دى م�دي�ر ادارة 

ال�ت�اأه�ي����ل ال�ط�ب�ي ف�ي م�وؤ�س��س����ة ح�م����د ال�ط�ب�ي�ة، اأن 

الأ�س�ب�اب ال�رئ�ي��س����ي�ة امل�وؤث�رة على ت�وظ�ي�ف امل�ع�اق�ني 

ه����ي: ع�دم ال�دم�ج ف����ي بيئة تعليمي���ة مالئمة م�ع ن�وع 

الع�اق����ة، والف�ت�ق����ار للمه���ارات التدريبي���ة، ونظ���رة 

اأ�س���حاب العمل غ�ي�ر ال�راغ�ب�ة ف�ي ت�وظ�ي�ف امل�ع�اق�ني 

ل�دي�ه�م، ب�ال�س�اف�ة اإىل ع�دم تفعيل ال�ق�ان�ون ال�خ�ا�ص 

ب�امل�ع�اق����ني، وع�دم وج�ود ت�ع�دي�الت ف����ي بيئة العمل، 
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وع�دم ال�ق�درة على املناف�سة 

ف�ي �س���وق العمل نظ���رًا لقلة 

املهارات والتدري���ب باملقارنة 

بال�سوياء. واأ�س����اف�ت اأن ح�ل 

ف�ي:  ي�ت�م�ث�ل  امل��س����ك�الت  ه�ذه 

اع����ادة ال�ن�ظ����ر ف����ي ت�وظ�ي�ف 

ذوي الع�اق�ة واع�����ت�����م�����اده�����ا 

ب����م�����س����ارك����ة ج�م�ي�ع ال�ج�ه�ات 

احلكومية، وان��س�اء م�رك�ز للتاأهيل 

ل����ذوي الع�اق����ة، لف�ت�ة  الوظيفي 

اإىل اأن امل�رك�ز ي��س�ع�ى اإىل ت�اأ�س�ي��ص م����رك����ز ل�ل�ت�اأه�ي�ل 

ال���وظ���ي���ف������ي، ليكون الأول م���ن نوعه ف�ي دول�ة قطر، 

خلدمة ذوي الع��اق��ة وت�اأه�ي�ل�ه�م ل�ل�ت�وظ�ي�ف وال�ع�م�ل، 

وال��ب��رام�����ج،  ال�ق�وان����ني،  ادارات  �س�ي��س����م�ل  ح�ي����ث 

واجله���ات املخت�س���ة، واملتخ�س�س���ني واخل���رباء. من 

جانب���ه ق�ال عب���د العزيز ابراهيم اجلاب���ر من اللجنة 

التطوعية لتوظيف ذوي العاق���ة، اأن ال�ل�ج�ن�ة ع�م�ل�ت 

مل�دة 4 �س�ن�وات ت�ب�ح�ث عن وظ����ائ����ف ل�ل�م�ع�اق�ني، واأن 

ال�ل�ج�ن����ة واج�ه�ت م�ع�وق����ات ت�ت�م�ث�ل ف�ي ع�دم ال�ت�زام 

ال�ق�ط�اع ال�خ�ا�ص واحلكوم���ي بوعودهما، وذل�ك لعدم 

وج�ود روؤي�ة ا�س���رتاتيجية خ�ا�س����ة باملعاقني، لفتًا اإىل 

اأن عدد املعاقني بدولة قطر 14000 �سخ�ص من بينهم 

4900 مواط���ن يجب النظ���ر اليهم باهتم���ام اأكرث م�ن 

ذل����ك، وتوف���ري فر�ص ال�ع�م����ل ل�ه�م ل�الع�ت�م����اد ع�ل�ى 

اأن�ف��س����ه�م وع������دم �س����ع�وره�م ب��اأن��ه��م ع�ال����ة ع��ل��ى 

امل�ج�ت�م�ع ال�ذي يعي�سون ب�ه م�ن خ�الل ت�ق�دي�م م�ع�ا�ص 

�س���هري لهم وه�م جال�س���ون ف����ي منازلهم، لفت���ًا اإل�ى 

اأن اجلمعي���ة ا�س���تطاعت توظي���ف 20 مواطنا من ذوي 

العاقات ال�سديدة لهذا العام.
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ت�سريعات ذوي االعاقة 

كما اأ�س���ار عبد العزيز الكبي�سى م�س���اعد مدير ادارة 

وزارة  ف����ي  ال�وط�ن�ي����ة  ال�ع�ام�ل����ة  ال���ق������وى  ت�ن�م�ي����ة 

ال�ع�م����ل وال��س����وؤون الج�ت�م�اع�ي����ة، اإىل اأن الد�س���تور 

القط���ري اأك���د اأن املواطن���ني مت�س���اوون ف����ي احلقوق 

والواجب���ات. واأن ه�ن����اك حماية قانونية لالأ�س���خا�ص 

ذوي الع���اق���ة ب�ال�س����اف�ة اإىل ت�خ��س����ي��ص ن��س����ب�ة 

2 % لتوظيف املعاقني، وم����ن ه�ذا املنطلق فاإنه ي�ج�ب 

ال�ن�ظ�ر ب�اه�ت�م�ام اإىل م��س�األ�ة ت�وظ�ي�ف ذوي الع�اق�ة 

ودم�ج�ه����م ف����ي امل�ج�ت�م����ع، لف�ت����ًا اأن ادارة ت�ن�م�ي����ة 

ال�ق�وى ال�ع�ام�ل�ة �س����ت�ن�ت�ه�ي م����ن م�����س������روع خ�����ا�ص 

ب�ت�اأه�ي����ل ذوي الع���اق������ة للتوظيف ع���ام 2016 . 

وف����ى ذات ال��س����ي�اق، ا�س�ت�ع�ر�س����ت ف�اط�م�ة عبد 

ال�ل����ه ط�اه����ر م�ن ق��س����م امل��س����ن�ني وذوي الع�اق�ة 

ف����ي وزارة ال�داخ�ل�ي�ة، ج�ه�ود ال�وزارة ل�خ�دم�ة ذوي 

الع������اق���������ة م����ن ت�وف�ي�ر ت��س����ه�ي�الت ف����ي ال�ع�م�ل، 

وت�وف�ي����ر ب��ي��ئ�����ة ع�م����ل م�الئ�م����ة ل����ذوي الع���اق���ة 

ب�م�خ�ت�ل�ف اأن�واع�ه�ا، م��س����ي�رة اإىل اأن ع�دد امل�ع�ي�ن�ني 

م�ن امل�ع�اق�ني ب�ال�وزارة ب�ل�غ 60 �سخ�سًا.

حماور الندوة 

ت�س����منت الن����دوة اأربع����ة حم����اور ا�سا�س����ية وه����ي م�دى 

ف�ع�ال�ي�ة ت�ط�ب�ي�ق ال�ت��س�ري�ع�ات امل�ت�ع�ل�ق�ة ب�ت�وظ�ي�ف ذوي 

الع�����اق�����ة، واب��������رز امل�ع�وق�ات ال�ت�ي ت�واج�ه ت�وظ�ي�ف 

ذوي الع�اق�ة ف�ي �س�����وق ال�ع�م�ل ال�ق�ط�����ري، وال�ت�اأه�ي�ل 

امل�ه�ن�ي امل��س�����ب�ق ل�����ذوي الع�اق�ة اأي » م�����ا الع���اق���ة«، 

وامل�ح�����ور الأخ�ي�ر م�ت�اب�ع�ة وت�ط�وي�����ر اأداء املوظفني من 

ذوي العاقة بعد توظيفهم. وا�س�ت�ه�دف�ت ال�ن�دوة ف�ئ�ات 

معين����ة م�ن�ه�����ا ذوو الع�اق�����ة، وال�وزارات وامل�وؤ�س��س�����ات 

وامل�راك�ز، وال�ك�وادر العاملة ف�ي م�ج�ال تاأهيل وت�دري�ب 

ذوي العاقة، واأ�سحاب القرار ف�ي الدولة.
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ي��ت��ح��دث ال��ك��ث��ريون ع��ن ط��رق 

اأنها هذه النظريات التي  التدري�ص علي 

حتدد القواعد والأ�ساليب التي ميكن للمدر�ص التعامل  بها مع 

الأفراد اأثناء �سري عملية التدري�ص  ... والتي غالبا ما يتم و�سعها حتت م�سميات 

اأكادميية �سخمة كما يتم �سياغتها والتعبري عنها يف �سورة قوالب واآليات جامدة قد ل 

تكون م�ست�ساغة لدي الكثريين ..

مهارات وطرق التدريس 
لألفراد املعاقيـن ذهـنـيا
بني النظـرية والتطبيق

اإعـداد : �سـالح مر�سـي

ملف خاص عن مهارات 
وطرق التدريس

لذلك فقد راأيت اأن اأقدم بع�ص طرق واأ�ساليب التعامل 

مع الأفراد املعاقني ذهنيا يف �سورة اإر�سادات ب�سيطة 

العادي  والقارئ  املتخ�س�ص  لدى  ماألوفة  ت�سبح  لكي 

من ويل اأمر اأو مهتم بالتعامل مع هذه الفئة التي حتتاج 

تت�سمن  التي  الإر���س��ادات  ه��ذه  الرعاية  كل  اإىل  منا 

الإح��رتاف��ي��ة  والأ���س��ال��ي��ب  ال��ط��رق  معظم  طياتها  يف 

ذهنيا  املعاقني  الأف���راد  مع  التعامل  يف  والأك��ادمي��ي��ة 

كل  تنا�سب  مب�سطة  �سورة  يف  عر�سها  من  بالرغم 

القراء ممن يقراأون هذا الكتاب  .. فامل�ساألة 

لي�ست م�ساألة نظرية و اإمنا م�ساألة تطبيق اأي�سا 

الفعلية  الو�سيلة  اأنه  دائما حيث  الأهم  هو  فالتطبيق 

ماتت  اإل  و  تطبيقها  وكيفيات  النظرية  عن  للتعبري 

من  التطبيق  هذا  اآليات  وتختلف   .. النظرية   هذه 

ثابتة  اآليات  بال�سرورة  لي�ست  فهي  الآخر  اإىل  اأحدنا 

واإمنا تكون يف الكثري من الأحيان اأفعال تعرب عن فهم 

كل منا لالأفكار التي تطرحها هذه النظرية ..
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اأول  م�����ع  ن�����ب�����داأ 

اأن  ي���ج���ب  ن�����س��ي��ح��ة 

يعرفها من يتعامل الفرد املعاق 

املتحكم  هو  املدر�ص  اأن  وه��ي   .. ذهنيا 

الأول يف عملية التدري�ص  ، كما اأنه هو ذاته النموذج 

الهام والأول يف الأداء  .. يعترب هذين املبداأين من اأهم 

لالأ�سوياء  واإمنا  فقط  للمعاقني  لي�ص  التدري�ص  مبادئ 

علي حد ال�سواء واإن كان اأثرهما ملحوظا ب�سكل اأكرب 

هو  فاملدر�ص  بالطبع  املعاقني  لالأفراد  التدري�ص  عند 

بدايتها  من  التعليمية  العملية  �سري  يف  الأول  املتحكم 

وحتى النهاية .. مبعنى اأنه هو �سانع الظروف واملتحكم 

يف كافة الإجراءات املتبعة يف العملية التعليمية خا�سة 

اإننا  حني  ففي   .. ذهنيا  للمعاقني  للتدري�ص  بالن�سبة 

قد جند اأن الأطفال الأ�سوياء ميكن اأن يتوافر لديهم 

اأو  التجديد  اأو  لالإبتكار  العوامل  اأو  الوقت  اأو  املجال 

التاأثري على م�سار العملية التعليمية من خالل الأ�سئلة 

املبا�سرة اأو النقد اأو اأي من العوامل الأخري .. جند اأن 

الو�سع يختلف بالن�سبة للتعامل مع الأطفال املعاقني .. 

له  يحدده  ملا  ي�سر حرفيا طبقا  املعاق ذهنيا  فالطفل 

املدر�ص من حيث الإجراءات ، ظروف التدري�ص ، طرق 

اأ�سيق  اإل يف  متوقعا  �سلوكا غري  ي�سلك  ، فال  التنفيذ 

ي�سعه  التي  الظروف  ره��ن  فهو  ثم  وم��ن   .. احل��دود  

حتتها املدر�ص ب�سكل كبري .. و هو حمدود مبا ير�سمه 

فم�ستوى  وبذلك   .. تعليمية   �سيا�سات  املدر�ص من  له 

تقدمه مرتبط كثريا مبا ي�سعه له املدر�ص من برامج 

واأ�سلوب وطريقة تنفيذ املدر�ص لهذه الربامج ..

اإل  ول متثل الظروف اخلارجية يف معظم احلالت ) 

يف احلالت القاهرة( اإل عوامل ذات تاأثري يقل اأهمية 

املدر�ص  يلعبه  ال��ذي  املبا�سر  التاأثري  عن  كبري  ب�سكل 

للطفل  التعليم  عملية  مكونات  فطبيعة  الطفل..  على 

املعاق وب�ساطة مكوناتها جتعل من ال�سهل على املدر�ص 

يدر�سه  فما   .. البيئة  خامات  باأب�سط  حتى  التدري�ص 

املدر�ص هو هذه البيئة ذاتها ومن ثم فال داعي لتعقيد 

الأمور ملا ل يفيد بل ما قد يزيد الأمور تعقيدا ويهدر 

الكثري من الوقت ..

اأنت املتحكم االأول يف عملية التعلم، 

اأنت منوذج للتعليم :
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فالأطفال   .. للتعلم  منوذجا  يعترب  امل��در���ص  اأن  كما 

العاديني يتعلمون كثريا من خالل التقليد والتعود على 

فالأطفال   .. املعاق  الطفل  واملثل  حم��ددة،  اإج��راءات 

ي��رون��ه من  م��ا  ك��ث��ريا م��ن خ��الل  يتعلمون  ال��ع��ادي��ني 

اآبائهم يف املنازل عن طريق التقليد و باملثل الأطفال 

املعاقني.. فهم يفعلون ال�سيء نف�سه مع املدر�ص داخل 

الف�سل حيث يحاولون تقليد مما يفعله املدر�ص خا�سة 

ولفرتات طويلة..  تتكرر كثريا  الأفعال  اإذا كانت هذه 

به  يحتذى  مثال  يكون  اأن  املدر�ص  على  يجب  ثم  ومن 

الطفل يف الأداء بحيث يكون متمكنا من املهارات التي 

يوؤديها اأمام الطفل معدا لها م�سبقا فال يجب اأن يقف 

تاركا  يفعله  اأن  ليبحث عما ميكن  الطفل  اأما  املدر�ص 

عما  بت�ساوؤل  للمدر�ص  ناظرا  منتظرا  للحرية  الطفل 

يجب اأن يفعله ..

ملف خاص عن مهارات 
وطرق التدريس

له  جتزء  عندما  ماتريد  الطفل  تعليم  ميكن 

املهام :

حتليل املهمة

اليومية  احلياة  اأن�سطة  مبعظم  العادي  الفرد  يقوم 

بعد جتزئتها اإىل العديد من اخلطوات .. ولكنه نظرا 

كبري  ب�سكل  لها  واإتقانه  اخلطوات  هذه  على  لعتياده 

مركبة  اأنها  من  وبالرغم  تتاليها  من  بالرغم  يوؤديها 

يف ن�سق �سهل متتايل دون اأن ي�سعر اأنه قد قام بالفعل 

العادي  الفرد  اأن  .. كما  العديد من اخلطوات   باأداء 

معظم اأن�سطة احلياة اليومية دون احلاجة اإىل تدريب 

اإ�سايف من الأب اأو الأم من خالل الإكت�ساب والتقليد 

اأو من خالل تدريب ب�سيط من الوالدين .. ماذا عن 

ذهنيا  امل��ع��اق  الطفل  يحتاج  ذهنيا؟  امل��ع��اق  الطفل 

يتعلمه  ماقد  تعلم  لإمت��ام  اإ�سايف  تدريب  اإىل  بالطبع 

الطفل العادي دون احلاجة اإىل هذا التدريب الإ�سايف 

الطفل  العقلية لدى  القدرات  اأنه نظرا لق�سور  ..كما 

املعاق يحتاج الطفل املعاق ذهنيا اإىل تو�سيح اخلطوات 

الدقيقة املتتالية التي متت بها املهمة واأكت�سبها الطفل 

العادي مبا�سرة دون اأن يعلمه اأحد اإياها وتعليمه اإياها 

من  يتمكن  حتى  مكثف  وبتدريب  منفردة  خطوة  كل 
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اكت�ساب كل منها ب�سكل منا�سب فيما يعرف ) بتحليل 

املهمة( حيث اأنه ل يوجد �سيء غري قابل للتعلم عند 

ب�سكل  والتدريب  �سغرية  جزئية  خطوات  اإىل  جتزئته 

اإمتام  التمكن من  اإىل  منا�سب علي كل خطوة جزئية 

على  املمهمة  حتليل  عملية  تعريف  وميكننا   .. املهمة 

اأنها جتزئة املهمة الكلية اإىل العديد من املهام اجلزئية 

املت�سل�سلة القابلة للتعلم والذي يوؤدي اإمتام تعلمها كلها 

يف النهاية اإىل تعلم املهمة الكلية ..

مراحل القيام بتحليل املهمة :

متر عملية حتليل املهمة باملراحل التالية :

قيامه  اأو  باملهمة  بالقيام  نف�سه  امل��در���ص  قيام   -  1

لأكرث من مرة بحيث  باملهمة  يقوم  اآخر  فرد  مبراقبة 

تكون روؤيته للمهمة اأكرث و�سوحا.

2 - حتديد اخلطوات اجلزئية املكونة للمهمة.

لتكون  ب��دق��ة  الفرعية  اخل��ط��وات  ه��ذه  ت�سجيل   -  3

اخلطوات اجلزئية للمهمة .

مثال لعملية حتليل مهمة :

غ�سيل وجه

1 - اأن يح�سر الطفل الفوطة اخلا�سة به .

2 - اأن يذهب اإىل احلو�ص وي�سع الفوطة على ال�سماعة 

بجوار احلو�ص .

3 - اأن يفتح احلنفية .

4 - اأن ي�سع يديه حتت املاء.

5 - اأن يبلل وجهه باملاء .

6 - اأن مي�سك بال�سابون .

7 - اأن يرغي ال�سابون .

8 - اأن ي�سع ال�سابون على احلو�ص .

9- اأن ي�سع ال�سابون على وجهه .

10 - اأن يغ�سل وجهه بال�سابون.

11 - اأن يزيل ال�سابون عن وجهه باملاء.

12 اأن ين�سف وجهه بالفوطة .

13 - اأداء الطفل للمهمة حتت اإ�سراف املدر�ص .

اأداءه من خطواط  14 - معرفة ما يتمكن الطفل من 

وما ل يتمكن الطفل من اأداءه .

15- احلكم على مدى منا�سبة اخلطوات املدونة ومدى 

جتزئتها وحتديد ما اإذا كان ينا�سب الطفل اأو ل .

من  اخلطوات  على  املطلوبة  التعديالت  اإج��راء   -  16

حيث العدد اأو ال�سياغة لت�سبح اأكرث مالئمة للطفل .
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حمددات القيام بتحليل املهمة :

يتوقف حتديد عدد اخلطوات التي تتكون منها املهمة 

على عاملني مهمني و هما : 

)1( درجة تعقد املهمة بحيث حتتوي علي العديد من 

املهارات التي يجب اأن يكمل الطفل تعلمها ليتم تعلم 

املهمة الكلية ..

)2( درجة اإعاقة الطفل .. و هي توؤثر كثريا علي عدد 

اإعاقة  اخلطوات املكونة للمهمة .. فكلما زادت درجة 

ففي   .. للمهمة  املكونة  اخلطوات  زادت  كلما  الطفل 

التعامل مع درجات الإعاقة  حني ميكن للمدر�ص عند 

اإمكانية  اعتبار  بع�ص اخلطوات علي  اإغفال  الب�سيطة 

ميكن  ل  التدريب  اأث��ن��اء  �سمنا  لها  الطفل  اكت�ساب 

للمدر�ص اإغفال مثل هذه العوامل عند التعامل مع طفل 

ذو درجة اإعاقة الأ�سد .

اعتبارات خا�سة بتحليل املهام :

عدد  يف  الق��ت�����س��اد  ع��دم  امل��در���ص  على  يجب   )1(

ل  اأن��ه  كما   ، املهمة  بتحليل  القيام  اأث��ن��اء  اخل��ط��وات 

للعديد  املهمة  حتليل  يف  الإف��راط  املدر�ص  على  يجب 

من اخلطوات اجلزئية حتى ت�سل اإىل درجة التفتيت 

املخل الذي قد ين�سي الطفل املهمة الأ�سا�سية اأو الإطار 

الذي ي�سري فيه ) الهدف النهائي ( .. و من ثم يجب 

اأن  بتحليل مهمة  القيام  يتمكن من  لكي  املدر�ص  على 

يتعرف اأول على اإمكانيات الطفل بحيث ميكنه تقنني 

اخلطوات التي يحتاج اإليها الطفل بالفعل .

معينة  ملهمة  املهمة  حتليل  ي��ك��ون  ل  اأن  يجب   )2(

متطابقا بحيث جنده �سورة واحدة لكل الأطفال ولكن 

يجب على املدر�ص اختيار ما ينا�سب لكل طفل ..

)3( يجب اأن تتمتع خطوات املهمة بالت�سل�سل و التتابع 

الدقيق يف خطواتها بحيث يكون ترتيب خطواتها دقيقا 

متنا�سقا و واقعيا و لي�ص من خيال املدر�ص يجب على 

بالن�سبة  للطفل  الوظيفية  القدرات  مراعاة  املدر�ص 

الفرعية  ل��ل��م��ه��ارات 

امل�ستخدمة لأداء املهمة .

)4( يتم يف كثري من الأحيان تدري�ص املهارات عك�ص 

املدر�ص  ذهن  اإىل  يتبادر  قد  ال��ذي  الطبيعي  الجت��اه 

التدري�ص به .. فيتم تدري�ص مهارات مثل مهارات الفك 

بالن�سبة للمهارات املهنية مثال اأو مهارات خلع املالب�ص 

تدري�ص مهارات  قبل  الذات  يتعلق مبجال رعاية  فيما 

الربط اأو اللب�ص عندما ي�سعر املدر�ص اأن تدري�ص هذه 

املهارات ي�سهل تدري�سها للطفل يف البداية قبل تدري�ص 

مهارات الربط اأول اأو مهارات خلع املالب�ص مثال ..

خطوات تدري�ص املهام بعد حتليلها :

1. بعد حتليل املهمة اإىل خطوات جزئية يقوم املدر�ص 

باإجراء عملية تقييم اأولية �ساملة لكافة خطوات املهمة 

للوقوف على ما يعرفه الطفل و ما ل يعرفه .. فيبداأ 

اجلزئية  املهام  ب��اأداء  للطفل  الأوام��ر  بتوجه  املدر�ص 

التي حددها م�سبقا .. يقيم املدر�ص اأداء الطفل للمهام 

التي  اجلزئية  اخلطوات  على  يتعرف  بحيث  اجلزئية 

يوؤديها الطفل من املهمة و اخلطوات اجلزئية التي ل 
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يتمكن الطفل من اأداءها ..

الطفل  تدريب  يف  املدر�ص  يبداأ   .2

ع��ل��ى اخل���ط���وات اجل��زئ��ي��ة ال��ت��ي ل 

يتمكن الطفل من اأداءها ) مع تقدمي 

امل�ساعدة املنا�سبة .. طبقا مل�ستويات 

امل�ساعدة التي �سياتي احلديث عنها 

فيما بعد ( ..

التمكن  م��ن  الطفل  انتهاء  بعد   .3

اجلزئية  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأداء  م��ن 

الطفل  ت��دري��ب  اإىل  امل��در���ص  ينتقل 

التي ل يعرفها  تليها من اخلطوات  التي  علي اخلطوة 

الطفل..

باأكملها  اجلزئية  اخلطوات  على  التدريب  بانتهاء   .4

يجري املدر�ص تقييما نهائيا على املهمة باأكملها بجعل 

الطفل يوؤدي املهمة كاملة و التاأكد من متكنه من اأداء 

كل اأجزائها ب�سكل منا�سب.

3. ب���ادر بتقدمي م�س���توى امل�س���اعدة املنا�س���ب قبل اأن 

يتعر�ص الطفل لالإرتباك:

يتميز الأطفال املعاقني ذهنيا بانخفا�ص مفهوم الذات 

و هو ما اأ�سرنا اإليه يف بداية الف�سل الأول .. و لذلك 

عند  خا�سة  م�ساعف  ب�سكل  املدر�ص  على  واجبا  كان 

التعامل مع الأطفال املعاقني ذهنيا احلفاظ على عدم 

يتعر�ص  اأن  ميكن  �سيئة  خ��ربات  لأي  الطفل  تعري�ص 

لها اأثناء اأداء املهام التي كلفته بها مما قد يوؤدي اإىل 

ازدياد هذا النخفا�ص يف مفهوم الذات لديه ، و مبا 

قد ميثل عامال دافعا للطفل عن الإحجام عن خو�ص 

بادر  لذلك   .. بعد  فيما  اخل��ربة  لكت�ساب  التجارب 

بتقدمي امل�ساعدة للطفل لكي ل ي�سعر بحرج موقفه اأو 

عدم اإمكانية اأداءه للمهمة التي كلفته بها .

املهمة  اأداء  اأثناء  الطفل  توقف  �سنالحظ  ما  كثريا  و 

التي يوؤديها ) خا�سة اإذا كانت املهمة تت�سمن العديد 

من املهارات التي يجب اأن توؤدي برتتيب مت�سل�سل ( .. 

و ذلك لنخفا�ص القدرات العقلية لدى الطفل و خا�سة 

مثل  عقلية  مبهارات  ترتبط  التي  باملهام  يتعلق  فيما 

الت�سل�سل اأو التذكر .. فالطفل املعاق ذهنيا كما اأ�سرنا 

�سابقا لديه ق�سور كبري يف القدرات العقلية و املعرفية 

ما قد ي�سبب توقفه اأثناء اأداء مثل هذه املهام ..

ومن ال�سروري على املدر�ص مراعاة » مل�ص ج�سم الطفل 

املهمة  الأم��ور  من  وهو   « امل�ساعدة  تقدمي  اأثناء  برفق 

التي يكت�سبها املدر�ص خا�سة بتقدم خربته يف التعامل 

التدخل  امل��در���ص  على  يجب  ل  حيث   .. الأط��ف��ال  من 

بخ�سونة لإجبار الطفل على اأداء املهمة .. و اإمنا يجب 

ال�سحيح  للو�سع  الطفل  ج�سم  توجيه  املدر�ص  على 

ي�ستخدمها  التي  الطفل  اأع�ساء ج�سم  عن طريق مل�ص 

الطفل لأداء املهمة برفق و بدون خ�سونة حتى دون اأن 

ي�سعر الطفل بتوجيه املدر�ص له.

يقدمها  اأن  ميكن  التي  امل�ساعدة  م�ستويات  وتتدرج 

املدر�ص للطفل املعاق ذهنيا اإىل العديد من امل�ستويات.. 

ومنها:

1 - امل�ساعدات البدنية الكلية :

م�ستويات  اأول  الكلية  البدنية  امل�ساعدة  م�ستوى  يعد 

، كما  للطفل  املدر�ص  اأن يقدمها  التي يجب  امل�ساعدة 
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اأنه يعد اأكرث امل�ستويات التي يتم تقدمي امل�ساعدة فيها 

.. ويتم فيه تقدمي امل�ساعدة عن طريق حتكم املدر�ص 

البدين الكامل يف ج�سد الطفل .. حيث يكون املدر�ص 

اإياها  حا�سنا جل�سم الطفل مم�سكا باأع�سائه جاعال 

توؤدي املهمة املنوط بها اأداءها .. وتاأتي اأهمية م�ستوى 

اأن  ميكن  ل  الطفل  اأن  من  الدرجة  هذه  يف  امل�ساعدة 

امل�ستوى من  املدر�ص هذا  تقدمي  اأثناء  للف�سل  يتعر�ص 

اأع�ساء  كافه  يف  متحكما  فاملدر�ص   .. له  امل�ساعدة 

ج�سمه، حماول جعلها تقوم باأداء املهارة .. من هنا فال 

ميكن للطفل اأن يف�سل يف اأداء املهمة.. كما تاأتي اأهمية 

يف  الطفل  ذه��ن  يف  يتحدد  اأن��ه  يف  امل�ساعدة  م�ستوى 

هذا التوقيت ) اأثناء اأداءه للمهمة ، مع تقدمي املدر�ص 

مل�ستوى امل�ساعدة الكلية( تكون �سورة يف ذهن الطفل 

 ، ل  اأو  املهمة  ملثل هذه  الطفل  اأداء  اإمكانية  عن مدى 

كما تاأتي اأهمية هذا امل�ستوى من امل�ساعدة ب�سبب تكون 

انطباع اأويل لدى الطفل عن اأداء املهمة وهل ميكن له 

اأداءها اأو ل ومن ثم تتكون لديه درجة الرغبة يف اأداء 

املهمة ) مبعنى اآخر .. مدى حب الطفل للمهمة ومدى 

ا�ست�سهاله لها ..(

1 - امل�ساعدة البدنية اجلزئية:

اأن  التي ميكن  امل�ساعدة  وهي ثاين درجة من درجات 

 .. امل��ع��اق  للطفل  امل��در���ص  يقدمها 

وفيها يقدم املدر�ص امل�ساعدة للطفل 

كليا  ولي�ص  جزئي  ب�سكل  ولكن  بدنيا 

ال�سابقة.. فال  الفقرة  اأ�سرنا يف  كما 

يكون حتكم املدر�ص يف اأع�ساء ج�سم 

ولكنه  كامال  للمهمة  املوؤدية  الطفل 

يكون جزئيا ..

يف  امل��در���ص  حتكم  اإمكانية  مبعنى  

بع�ص اأجزاء ج�سم الطفل التي توؤدي 

 ، اجل�سم  اأج���زاء  ك��ل  ولي�ص  املهمة 

كما اأن هذا التحكم ل يكون كامال ( 

�سيطرة كاملة على الأ ع�ساء كان يكون املدر�ص حا�سنا 

ال�سابق  )واإن كان مازال  املثال  للطفل كما ذكرنا يف 

يقدم بدنيا يف ال�سا�ص ب�سكل كبري ..

2 - امل�ساعدات البدنية اجلزئية باللم�ص :

التي  املهمة  ا�ستيعاب  يف  ب��داأ  قد  الطفل  يكون  وفيها 

لديه  العقلية  ال��ق��درات  يف  الق�سور  ك��ان  واإن  يوؤديها 

ج��زء من  الأح��ي��ان يف  بع�ص  يتوقف يف  يجعله  م��ازال 

مثال  الإدراكية  القدرات  ق�سور  ب�سبب  املهمة  اأج��زاء 

تذكر اخلطوة  من  الطفل  اإىل عدم متكن  ي��وؤدي  مما 

التي يجب عليه فعلها ف�ي هذا الوقت اإل اأنه يتذكرها 

يف حالة تقدمي املدر�ص له امل�ساعدة بلم�ص 
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الع�سو الذي يجب اأن يوؤدي املهمة يف 

هذا التوقيت بال�سكل املنا�سب ..

3 - امل�ساعدة اللفظية :

اإىل  و���س��ل  ق��د  الطفل  ي��ك��ون  وفيها 

اأداء  يف  الإج���ادة  م��ن  عالية  درج��ة 

املهمة اإىل اأنه قد حتتاج اإىل توجيه 

كيفية  ب��ت��ج��وي��د  ل��ل��ق��ي��ام  امل���در����ص 

اأنه قد يحتاج ملثل هذه  اأو  اأداءه لها 

عدم  او  ن�سيان  حالة  يف  امل�ساعدة 

تذكر ترتيب خطوات اأو كيفية الأداء 

اأنه ل يحتاج اإىل اأي م�ستوى من  اإل 

التدخل البدين من املدر�ص مالحظات يجب مراعتها 

عند تقدمي امل�ساعدات :

يجب  التي  املالحظات  مــن  العديد  هناك  و 

مراعاتها عند تقدمي امل�ساعدات :

• يجدها 	 بحيث  ف��وري��ا  امل�ساعدة  تقدمي  يكون  اأن 

الطفل عند احتياجه لها.

• الطفل 	 ي�سعر  بحيث   .. دائما  امل�ساعدة  يكون  اأن 

بوجود املدر�ص بجواره دائما .

• اأن يوفر املدر�ص الفر�سة كاملة للطفل لأداء املهمة 	

.. و ل يتدخل با�ستمرار بحجة تقدمي امل�ساعدة يف 

كامل  ب�سكل  التعر�ص  فيها  اأمت  قد  يكون  ل  اأوق��ات 

الكاملة  الفر�سة  الطفل  معطيا  غ��ري   .. للخربة 

للتعر�ص للخربة الكاملة و جتربة التعر�ص للنجاح 

و الف�سل لكت�ساب اخلربة احلقيقية التي ميكن اأن 

تدوم ..

• اأن يكون تقدمي امل�ساعدة برفق بحيث ي�سعر الطفل 	

اأداء  يف  الف�سل  م��ن  اخل��وف  ع��دم  و  بالطمئنان 

املهمة .

• عند 	 للطفل  بالن�سبة  و�سعه  امل��در���ص  ي��راع��ي  ان 

تقدمي امل�ساعدة .. بحيث يكون يف املكان املنا�سب 

اأداء  يعوق  ل  بحيث  و  للطفل  دعم  اأف�سل  لتقدمي 

الطفل للن�ساط و مبا ي�سمح له باأكرب قدر من حرية 

احلركة ..

• 	 .. فورا  الن�ساط  اإيقاف  فيها  يجب  حالت  هناك 

اأداء  التي ميثل فيها ال�ستمرار يف  و هي احلالت 

عند   : مثال   .. الطفل  على حياة  الن�ساط خطورة 

تعري�ص الطفل نف�سه للخطر عند ا�ستخدام �سكينة 

اأثناء التدريب على مهارة التقطيع .

امل�ساعدة  لتقدمي  التدخل  درج��ات  ت�سجيل  املهم  من  و 

م�ستوى  تقدم  على مدى  للوقوف  ذلك  و  التدريب  اأثناء 

علي  احلكم  من  التمكن  و   ، للمهمة  اأداءه  اأثناء  الطفل 

الطفل  املدر�ص  بها  يكلف  التي  للمهام  التحليل  ج��ودة 

للتدخل  التمكن من اتخاذ الإجراءات الالزمة  ومن ثم 

عند  الطفل  توقف  ح��ال  يف  املطلوب  التغيري  واإح���داث 

التقدم املرجو  اإحداث  خطوة معينة و عدم قدرته على 

فيها .. 

و يت���م الت�س���جيل مبراع���اة ت�سل�س���ل تقدمي م�س���تويات 

امل�س���اعدة حت���ى الو�س���ول اإىل الأداء امل�س���تقل للمهام 

وذلك يف كل خطوة من خطوات التدري�ص .. و فيما يلي 

�س���كل من اأ�سكال الت�سجيل التي ميكن اأن يتبع لت�سجيل 

ت�سل�سل تقدمي م�ستويات امل�ساعدة بالن�سبة للطفل اأثناء 

تقدميها اإليه .
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ال�سلوك  هو  تدعيمه  يتم  الــذي  ال�سلوك   .1

الذي ي�ستمر مع الطفل :

يعترب مبداأ الثواب و العقاب من اأهم مباديء الرتبية 

والتي ا�ستخدمها اأول ما ا�ستخدمت اخلالق عز و جل 

.. فوعد املتقني ر�ساه و اجلنة ، يف حني توعد العا�سني 

بالن�سبة  .. و هو الأمر ذاته  الأليم  العذاب  و  ب�سخطه 

حلياتنا يف الدنيا فتكرار حدوث ال�سلوك يعتمد ب�سكل 

كبري على طبيعة الأثر اأو النتيجة املرتتبة علي حدوث 

ال�سلوك .. فال�سلوك الذي يثمر فائدة هو ال�سلوك الذي 

اأن ال�سلوك الذي  يجنح الطفل اإىل تكراره ، ف�ي حني 

ذاكرة  من  التال�سي  يف  يبداأ  منفرة  نتيجة  عنه  ينتج 

له  ملا  اأخرى  اإىل تكراره مرة  الطفل  يتجه  و ل  الطفل 

خمافة  احلدث  تكرار  من  الطفل  ينفر  �سلبي  اأثر  من 

التعر�ص للخربة ال�سيئة الناجتة عن حدوث احلدث .. 

 Operant الــ�ــســرطــي  االرتـــبـــاط  نــظــريــة 

:  Behavior
ال�سلوك  اأن  على  ال�سرطي  الرت��ب��اط  نظرية  تن�ص  و 

 1939 Skinner يتعدل بنتائجه.. فقد حاول �سكرن

اإجراء جتارب لإعادة ت�سكيل حدوث ال�سلوك يف معمل 

علم النف�ص و تو�سل اإىل و�سيلة هامة من و�سائل تدريب 

و تعليم املعاقني ذهنيا و هي التعزيز .. وتتوافق عملية 

ا�ستمرار  عن  فيها  حتدثنا  التي  املقدمة  مع  التعزيز 

نتيجة  ح���دوث  ح��ال��ة  يف  لل�سلوك  الطفل  ا�ستخدام 

مر�سية للطفل نتيجة لهذا حلدث .. 

و�سيلة  اختيار  يعمل على  اأن  املدر�ص  لذلك يجب على 

الطفل  تعزيز  و  الطفل  الإيجابي لدى  ال�سلوك  لتعزيز 

به عند اأداءه لل�سلوك املرغوب لكي يرتك اأثرا حمببا 

اأداء هذا  يف نف�ص الطفل لكي مييل الطفل اإىل تكرار 

ال�سلوك املرغوب .. و تختلف و�سيلة التدعيم من طفل 

اإىل اآخر طبقا مل�ستوى اإدراك الطفل .. 

و�سائل التعزيز :

و هناك العديد من و�سائل التعزيز فمنها :

• املاأكولت و احللويات .. و ت�ستخدم مع اأقل م�ستويات 	

الإدراك .. 

• الألعاب و املج�سمات ..	

• تعبريات الوجه .. البت�سام ..	

• اليد 	 و�سع   ، الربت   ، العناق   .. البدين  الحتكاك 

علي الكتف ، ال�سم ، الربت علي الظهر ..

• الإ���س��ارة 	  ، الت�سفيق   .. الت�سجيع  و  الإمي����اءات 

بالإبهام ) OK( ، عبارات الت�سجيع ..

• خليط من ال�ستجابات ..	

• اإعطاء دور قيادي اأو ثناء الرفاق ..	

• الثناء الذاتي للطفل .. اأي رغبة الطفل نف�سه يف اأن 	

ي�سبح اأف�سل ..

اأنواع التعزيز :

من حيث االإعطاء اأو املنع :  ) 1 (

و ينق�سم التعزيز من حيث الإعطاء اأو املنع اإىل نوعني:

1. التعزيز الإيجابي :

اإعطاء  من  �سابقا  عنه  حتدثنا  ال��ذي  التعزيز  ن��وع  و 

اأداء �سلوك  الطفل لل�سيء املحبب له كمكافاأة له علي 

طيب .

2. التعزيز ال�سلبي :

ميكننا  ح��ني  يف 

58



تعريف التعزيز ال�سلبي على انه ا�ستبعاد و�سيلة عقاب 

كانت مطبقة على الطفل . بحيث يعد رفعها عنه و�سيلة 

لتدعيمه لأداءه عمل حمبب.

من حيث االإ�صتمرار و االإنقطاع :  ) 2 (

كما ينق�سم التعزيز من حيث الإ�ستمرار اأو الإنقطاع يف 

منح التعزيز اإىل :

1. تعزيز م�ستمر :

و هو اأب�سط اأنواع التعزيز و يتم خالله تعزيز الطفل كل 

مرة يقوم فيها باإ�سدار ال�ستجابة املرغوبة ..

2. تعزيز متقطع :

بعد  لي�ص  لكن  و  الطفل  تعزيز  احلالة  هذه  يف  يتم  و 

كل مرة من مرات اإ�سدار ال�ستجابة و اإمنا على مدى 

اأ�سكال  وتختلف    .. ال�ستجابات  اإ�سدار  من  متقطع 

تقدمي التعزيز املتقطع فمنه :

تعزيز متقطع ن�سبي : 

يقدم بناء على عدد مرات حدوث ال�ستجابة .. ومنه :

من  ع��دد حم��دد  بعد  يقدم   : ثابت  ن�سبي  متقطع   �    

املرات .. كل مرتني اأو ثالثة مثال لإ�سدار ال�ستجابة .

  � متقطع ن�سبي متغري : يقدم بعد عدد متغري من املرات 

للمرات التي ي�سدر فيها الطفل ال�ستجابة املرغوبة .

 تعزيز متقطع ) على فرتات زمنية ( : 

زمنية  ف����رتات  ع��ل��ى  ي��ق��دم  و 

ال�ستجابات  ب��اإ���س��دار  ال��ط��ف��ل  ال��ت��زام  مل���دى  طبقا 

املرغوبة.. و منه :

   � متقطع على فرتات زمنية ثابتة :

و يتم يف هذه احلالة تقدمي التعزيز علي فرتات زمنية 

مت�ساوية ) كل 3 دقائق مثال ( يف حالة التزام الطفل 

باإ�سدار ال�ستجابات التي يريدها املدر�ص .. 

  � متقطع على فرتات زمنية متغري :

ويتم يف هذه احلالة تقدمي التدعيم على فرتات زمنية 

ولكن علي فرتات زمنية متغرية طبقا ملا يرى املدر�ص 

كل  املعزز  تقدمي  يتم  فمثال   .. الطفل  �سالح  يف  اأن��ه 

3دقائق ، ثم 4 ، 5 ، 1 ، 1 قبل اأن ينهي الن�ساط.

مالحظات يجب مراعتها عند تقدمي املعززات:

ت�ستمر  حتى  �سغري  مبقدار  املكافاأة  اإعطاء  يجب   .1

فاعليتها طوال مدة التدريب .. فعلى �سبيل املثال ياأخذ 

الطفل قطعة �سغرية من احللوى لكل مرة ي�سدر فيها 

ال�ستجابة املطلوبة .. فما هي الفائدة اإذا اأخذ الطفل 

ا�ستجابة فما هو  اأول  اإ�سدار  قطعة احللوى كلها عند 

الدافع الذي �سيدفع الطفل خالل باقي فرتة التدريب 

لإ�سدار ال�ستجابة املطلوبة ..

املكافاأة  اإعطاوؤه  �سبب  الطفل علي  نعرف  اأن  2. يجب 

اإل فلي�ص هناك فائدة من وراء تقدمي هذه املكافاأة  و 

املرغوب  ال�سلوك  و ينب  بينها  لن يربط  الطفل  مادام 

لدى الطفل ..

3. يجب اأن يكون التدعيم حمدد و �سريح حيث يجب اأن 

تتحكم املكافاأة يف �سلوك معني لدى الطفل بحيث تقدم 

بعده مبا�سرة و لي�ص بعد فرتة حتى ل يحدث لب�ص لدى 

الطفل بعدما يكون  قد ن�سي ما هو الذي فعله لي�ستحق 

هذه املكافاأة فريبط بني هذه املكافاأة واأي �س���لوك اآخر 

اأو اأنه قد يعتربها جمرد مكافاأة ..

ولكن  التعزيز  و�سائل  من  خليط  ا�ستخدام  ميكن   .4

يجب احلذر يف احلفاظ على و�سيلة تعزيز واحدة هي 
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الأكرث حبا لدي الطفل بحيث ل يجنح الطفل اإىل عدم 

التدعيم  الكرتاث لهذا املدر�ص الذي ميطره بو�سائل 

يف كل الأوقات ..

متكنه  و  املرغوب  لل�سلوك  الطفل  اكت�ساب  مبجرد   .5

م�ساعدات  اأو  توجيه  دون  كاملة  باملهمة  القيام  من 

على  يجب  و  فائدة  ذي  غري  التدعيم  ي�سبح  اإ�سافية 

املدر�ص �سحب هذا املدعم ) مبعنى اآخر فطام الطفل 

من املعزز ( .. اإل اأنه يجب اأن يراعي التدرج يف �سحب 

و�سيلة التدعيم فمثال بدل من اأنه كان يقدم املعزز كل 

3 دقائق ، يقدمه كل 6 دقائق ، ثم 8 اأو 9 اأو 10 دقائق 

اأو ل يقدمه على الإطالق .. و لكن لي�ص معنى هذا اأن 

يتوقف املدر�ص عن تقدمي الثناء اإطالقا فلي�ص معقول 

ثناء  اأو  الت�سجيع  كلمات  من  كلمة  املدر�ص  يقول  األ 

ب�سكل  للمهمة  الطفل  اأداء  عند  لحق  وقت  يف  للطفل 

�سليم .. 

العقاب : 

و هو عك�ص التعزيز .. و هو عبارة عن توقيع حدث منفر 

على الطفل عند اإ�سدار الطفل ل�ستجابة غري حمببة 

اإ�سدار  عن  المتناع  اأو  للحد  الطفل  لدفع  مرغوبة  اأو 

هذه ال�ستجابة .. و العقاب ل يعني بال�سرورة القهر 

انتقام  اأو  ق�سا�ص  و�سيلة  لي�ص  فالعقاب   .. اجل�سدي 

هناك  لكن  و   ، خاطئ  ل�سلوك  الطفل  ارتكاب  نتيجة 

العديد من و�سائل ال�سغط املنفرة للطفل عن ارتكاب 

ال�سلوك الغري مرغوب .. 

اأنواع العقاب :   و للعقاب نوعان :

1. عقاب بالتطبيق :

و هو عبارة عن توقيع اإجراء منفر للطفل عن ارتكاب 

ال�سلوك الغري مرغوب ..

2.  العقاب باال�ستبعاد :

يحبه  �سئ   ( اإيجابي  معزز  ا�ستبعاد  عن  عبارة  هو  و 

الغري  لال�ستجابة  الطفل  اإ�سدار  عند  الطفل( 

مرغوبة ..

اأو�ساع  ح��دد  تريد  ما  الطفل  منك  يكت�سب  لكي   .5

وظيفية �سليمة ثم حافظ عليها اأثناء التدري�ص :

تعريف االأو�ساع الوظيفية :

ميكننا تعريف الو�سع الوظيفي للج�سم علي اأنه » الو�سع 

بالن�ساط  القيام  علي  فيه  ق��ادرا  اجل�سم  يكون  ال��ذي 

 ..  « ال�سيطرة  و  الثبات  من  قدر  باأكرب  منه  املطلوب 

وتختلف هذه الأو�ساع عند التدري�ص لالأفراد املعاقني 

عنها عند التدري�ص لالأ�سوياء .. نظرا ل� :

•  اختالف مناهج االأفراد املعاقني ذهنيا عن 	

مناهج االأفراد االأ�سوياء :

و هو الأمر الذي حتدثنا عنه يف الف�سل ال�سابق .. ففي 

حني ل يحتاج مدر�ص الأفراد الأ�سوياء اإل جلو�ص الطفل 

الطفل  اإك�ساب  و  التدري�ص  عملية  ليتم  كر�سي  على 

بالن�سبة  الو�سع  يختلف  اإي��اه  اإك�سابه  يريد  ما  ال�سوي 

للطفل املعاق ذهنيا فهو يحتاج اأن يتعلم كيف ي�ستحم، 

كيف يلب�ص ، كيف يعد وجبة طعام  و كلها مهارات ل 

ميكن التدريب عليها من خالل و�سع اجللو�ص فقط ..

• املعاق 	 للطفل  احلركية  الــقــدرات  ق�سور 

ذهنيا:

تختلف  اأن  ميكن  الوظيفية  الأو���س��اع  ه��ذه  اأن  كما 
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نظرا  ذهنيا  املعاق  الطفل  بالن�سبة 

اأو  لديه  احلركية  القدرات  لق�سور 

م�ساحبة  اإع��اق��ات  ل��وج��ود  نتيجة 

.. فقد  الأول  الف�سل  كما ذكرنا يف 

التي  ل يتمكن من اجللو�ص اجلل�سة 

يجل�سها الطفل ال�سوي نظرا لق�سور 

املعاق  للطفل  الع�سلية  ال��ق��درات 

يف  خلل  ل��وج��ود  نتيجة  اأو   ، ذهنيا 

الأربطة و املفا�سل ، اأو نتيجة لوجود 

خلل اأو ت�سوهات يف الهيكل العظمي  

و من ثم يحتاج اإىل م�ساعدة من املدر�ص للو�سول اإىل 

اإمت��ام  من  امل��در���ص  خالله  من  يتمكن  منا�سب  و�سع 

عملية التعلم .. 

مميزات الو�سع الوظيفي اجليد :

و يتميز الو�سع الوظيفي الأكرث مالئمة باأنه :

• يعمل على حتقيق اأكرب قدر من االتزان :	

اإىل   حيث يوؤدي حتقيق الو�سع لأكرب قدر من التزان 

يف  ال�ستمرار  على  ← القدرة  ← الرتكيز  ← الثبات 
العمل بقدر اأكرب من الراحة ..

• يتيح اأكرب قدر من حرية احلركة :	

اأكرب  اإمكانية  الوظيفي  الو�سع  يعطي  اأن  يجب  حيث 

املواد املحيطة عن  و  الأدوات  للتعامل مع كافة  للطفل 

طريق حتقيق اأكرب مدى حركي لأع�ساء ج�سم الطفل..

االأكرث  الوظيفي  الو�سع  املدر�ص  يختار  كيف 

مالئمة ؟

و يجب اأن يكون مدر�ص الطفل املعاق ذهنيا على يقني 

من اأنه ميكن للطفل اأداء الن�ساط من خالل اأكرث من 

و�سع وظيفي .. كما اأن ا�ستخدام و�سع وظيفي معني قد 

اأف�سل من ا�ستخدام  الن�ساط ب�سكل  اأداء  ي�ساعد علي 

الأكرث مالئمة  الو�سع  يتحدد  ..و  اآخر(  وظيفي  و�سع 

لتدري�ص الن�ساط بناء على :

• علي درجة اإعاقة الطفل :	

قد  الت��زان  مهارة  تكون  ل  عندما  الأحيان  بع�ص  يف 

فيها  خلل  وج��ود  حالة  يف  اأو  الطفل  لدى  بعد  اكتملت 

يف�سل تدري�ص عملية ارتداء اأو خلع املالب�ص من خالل 

و�سع اجللو�ص ..

• طبيعة الن�ساط نف�سه :	

عملية  علي  ال��ت��دري��ب  يتم  اأن  طبعا  الأف�����س��ل  فمن 

ال�ستحمام من خالل و�سع الوقوف ، اأو اأن يتم التدريب 

علي عملية ارتداء املالب�ص من خالل و�سع الوقوف ..

الوظيفي  الو�سع  يتو�سل لختيار  اأن  للمدر�ص  و ميكن 

الأكرث مالئمة لقدرات الطفل و الذي ميكن ان يحقق 

اأكرب قدر من التزان و الثبات من خالل معرفة املدر�ص 

ملدي توافق ومالئمة الو�سع الوظيفي لإمكانيات الطفل 

نقاط  يف  التحكم  على  الطفل  وق���درة   .. اجل�سمية 

احلفاظ  يف  تتحكم  التي  للج�سم  الأ�سا�سية  الت��زان 

لأداء  الطفل  اإتخذه  الذي  الوظيفي  الو�سع  ثبات  على 

التعرف علي  للمدر�ص  املفيد  ، كما يكون من  الن�ساط 

مراحل منو قدرة الطفل على التحكم يف اأجزاء اجل�سم 

قدرة  على مدى  املدر�ص  تعرف  علي  ذلك  يعمل  حيث 

الفرد على التحكم يف اجزاء اجل�سم املختلفة و تكوين 

عليه  الطفل  املدر�ص  ي��درب  اأن  ميكن  ملا  كبري  ت�سور 
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م��ن ق����درات و م��ه��ارات و ما 

ه��ي الأو���س��اع الأك���رث مالئمة 

اأن�سطة  من  الطفل  ي��وؤدي��ه  ملا 

بالإ�سافة اإىل تكوين ت�سور ملا 

من  املدر�ص  يقدمه  اأن  ميكن 

اأثناء  للطفل  وم�ساعدة  دع��م 

اأداء الأن�سطة .. و بذلك يكون  

من املفيد للمدر�ص اأن يتعرف 

على  :

) 1 (  نقاط االتزان االأ�سا�سية للج�سم :

متثل ) الراأ�ص ، الكتفني ، العمود الفقري ، احلو�ص ، 

الركبتني ، القدمني ( النقاط الأ�سا�سية التي ميكن من 

خالل التحكم يف و�سعها التحكم يف و�سع اجل�سم ككل 

.. ويتمكن املدر�ص من خالل حتكمه فيها من حتقيق 

اأداء الأن�سطة لكي  اأثناء  اأكرب قدر من التزان للطفل 

يتمكن من الو�سول بالطفل اإىل اأكرب قدر من الرتكيز 

و ال�ستيعاب ..

اأجـــزاء  يف  التحكم  على  ــقــدرة  ال منــو   ) 2 (

اجل�سم :

تنمو القدرة على التحكم يف اأجزاء اجل�سم لدى الطفل 

اأن  طبقا لقانونني من القوانني الهامة للنمو .. و هما 

التحكم يف ال�سيطرة على اأجزاء اجل�سم يبداأ من :

 Cephalic –  « احل���و����ص  اإىل  ال��رق��ب��ة  م���ن   

: « Caudal

مبعنى اأن قدرة الطفل على ال�سيطرة تنمو من الراأ�ص 

مرورا بالعمود الفقري و اجلذع اإىل احلو�ص .. و يبدو 

وجهه  علي  م�ستلقيا  الطفل  يكون  عندما  وا�سحا  هذا 

.. فهو يبداأ بالتحكم يف راأ�سه اأول وهي قدرة منها له 

اخلالق عز وجل حتى ل يختنق .. وهو ي�ستطيع اأن ينظر 

حوله قبل اأن ي�ستند على �سواعده .. ويف النهاية عندما 

احلو�ص  منطقة  على  ال�سيطرة  م��ن  الطفل  يتمكن 

يتمكن من اجللو�ص .. 

 « الأط��������راف  اإىل  اجل�����س��م  م��ن��ت�����س��ف  م���ن   

: « Proximal - Distal

اإىل  اإىل اخلارج  منت�سف اجل�سم  ال�سيطرة من  تنمو 

الأطراف يف نف�ص الوقت الذي تنمو فيه �سيطرة الطفل 

من الرقبة اإىل احلو�ص .. فيبداأ الطفل بال�سيطرة على 

منطقة الرقبة  ثم الأكتاف ثم الأذرع .. 

فوائد تغيري االأو�ساع الوظيفية للطفل :

اأثناء  الطفل  جل�سم  الوظيفية  الأو�ساع  تغيري  اأن  كما 

تاأدية الن�ساط ي�ساعد على :

تن�سيط الع�سالت من خالل تغري طول الع�سلة   

نتيجة لتغيري الأو�ساع.

حالة  ف�ي  الع�سالت  وت�سوهات  تقل�سات  منع   

اللتزام املطلق باأو�ساع ثابتة .

امل�ساعدة علي تن�سيط الدورة الدموية .  

ت�سهيل حركة اجل�سم و احلفاظ علي اتزانه .  

الإع��اق��ة  ل��درج��ات  خا�سة  الفرا�ص  ق��رح  منع   
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راحة  فرتة  توفري  ب�سبب  للفرا�ص  املالزمة  ال�سديدة 

للجلد عند تغيري الو�سع .

و�سع املدر�ص بالن�سبة للطفل اأثناء تقدمي امل�ساعدة :

التواجد  امل��در���ص  على  يجب  معني  و�سع  هناك  لي�ص 

اأنه يجب على  اإل   .. للطفل  امل�ساعدة  تقدمي  فيه عند 

اأثناء  الطفل  لو�سع  بالن�سبة  و�سعه  مراعاة  املدر�ص 

اأداء الن�ساط بحيث يتمركز يف املكان الذي ميكن من 

خالله:

  تقدمي اأف�سل دعم للطفل و يف الوقت املنا�سب .

   ي�سمح للطفل باأكرب قدر من حرية احلركة .

ل��الأدوات التي    يتيح للطفل اأكرب جمال من الروؤية 

فيه  يتحرك  ال��ذي  احل��رك��ي  للمجال  اأو  ي�ستخدمها 

الطفل.

6.  ا�ستخدم لغة مبا�سرة و مفردات ب�سيطة   

غري معقدة قدر االإمكان :

تعترب طريقة ا�ستخدام املدر�ص للغة داخل الف�سل من 

مع  التعامل  عند  خا�سة  املدر�ص  جناح  عنا�سر  اأه��م 

اأ�ساليب  العديد من  .. فهناك  املعاقني ذهنيا  الأفراد 

يتبعها  اأن  املدر�ص  علي  يجب  التي  التحدث  اأو  احلوار 

من  يرجوها  التي  النتيجة  علي  احل�سول  من  ليتمكن 

الطفل ..

1. اأن ي�ستخدم املدر�ص جمل ب�سيطة الرتكيب 

غري معقدة :

فقد جند اأنه من ال�سروري على املدر�ص اأن ي�ستخدم 

من  يكون  فقد   .. معقدة  غري  الرتكيب  ب�سيطة  جمل 

ال�سعب علي الطفل اأن ي�ستوعب كالم املدر�ص اإذا قال 

املدر�سة  اللي جنب  فال�سارع  ادخل   « مثال  املدر�ص  له 

مفردات  فتعقد   ..  « الأتوبي�ص  تركب  عل�سان  مي��ني 

اجلملة ميكن اأن ميثل م�سكلة للطفل يف فهم مكونات 

اجلملة املتعددة ذات املعلومات املتتالية الغزيرة .. كما 

اأن الطفل من املمكن األ يتدارك املدر�ص اإذا ا�سرت�سل 

يف حواره �سارحا للطفل » اأنه يجب اأن يح�سر حلة ، ثم 

، ثم ي�سعل  النار  ، ثم ي�سع احللة على  املاء  ي�سع بها 

النار ، …………… لكي يح�سل على قدر من 

املاء ال�ساخن يف النهاية » و من هنا يجب علي املدر�ص 

قدر  الطفل  مع  ح��واره  يف  ب�سطة  جمل  ي�ستخدم  اأن 

م�سمون  اإىل  التو�سل  من  الطفل  يتمكن  لكي  الإمكان 

الر�سالة التي حتملها اجلملة بدون م�سكالت .

يوجه  اأال  و  مبا�سرة  اأوامــر  ي�ستخدم  اأن   .2

للطفل اأكرث من اأمر واحد : 

كما يجب علي املدر�ص اأن ي�ستخدم اأوامر مبا�سرة و األ 

يوجه للطفل اأكرث من اأمر خالل اإلقاءه لالأوامر اأثناء 

عملية التدري�ص فقد ل يتمكن الطفل من ا�ستيعاب اأنه 

من املفرت�ص » اأن ير�سم ثم يلون » فمن املفرو�ص علي 

املدر�ص اأن يقول للطفل » ار�سم » ثم بعد اإمتام عملية 

الر�سم يوجه له املدر�ص الأمر بعملية التلوين ..

يف  فعليا  امل�ستخدمة  اللغة  ي�ستخدم  اأن   .3

بيئة الطفل :

امل�ستخدمة  اللغة  ي�ستخدم  اأن  املدر�ص  علي  يجب  كما 

مفردات  ل�ستخدام  داع��ي  فال  الطفل  بيئة  يف  فعليا 

غريبة عن بيئة الطفل حيث اأن الطفل لن يتمكن من 

التعامل مع هذه املفردات ب�سكل مر�سي .. و قد يعترب 

املدر�ص ذلك انخفا�سا يف م�ستوى اإدراك الطفل عند 

عدم ا�ستجابته لالأوامر ب�سكل مالئم يف حني اأن ينبع 

اأ�سا�سا من طريقة ا�ستخدام املدر�ص لالألفاظ .

4. اأن يراعي درجة ارتفاع ال�سوت يف املواقف 

املختلفة :

كما يجب على املدر�ص اأثناء عملية التدري�ص اأن يراعي 

ففي   .. ي�ستخدمه  ال��ذي  ال�سوت  درج��ة  ارتفاع  مدى 
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نربة  ي�ستخدم  اأن  املدر�ص  على  يجب  الأحيان  بع�ص 

الإمكان  قدر  منخف�ص  �سوت  وم�ستوى  حانية  �سوت 

جزئيا  الطفل  لتوجيه  اأو  الطفل  م�ساندة  اأو  لتدعيم 

اأثناء اأداء الطفل لبع�ص املهام .. يف حني اأنه يف اأحيان 

اأن ي�ستخدم درجة علو مرتفعة لكي  اأخري يكون عليه 

للتعبري عن  اأو  مثال  الطفل  على  ال�سيطرة  من  يتمكن 

عدم ر�ساء املدر�ص عن �سلوك غري مرغوب ..

يكن  مل  اإن  التعلم  و�سائل  اأهم  اأحد  اللعب   .7

اأهمها على االإطالق :

يعد اللعب من الأمناط ال�سلوكية ال�سائعة لدى الأطفال 

يف مرحلة الطفولة ... و ل ندري حتى الآن ما هو الدافع 

الذي يدفع الطفل لكي يلعب ؟ كما اأننا ل ندري كيف 

يتعلم الأطفال اللعب ؟ و ل كيف لهم اأن ميروا بنف�ص 

الرتتيب  بنف�ص  املختلفة  اأنواعه  و  اللعب  مراحل تطور 

تقريبا حتى دون اأن يعلمهم اأحد ذلك ؟ و كنتيجة لذلك 

خا�سة  الدرا�سة  و  للبحث  خ�سبة  مادة  اللعب  اأ�سبح 

اإيجابية عديدة يف  اآثار و فوائد  بعدما تبني ما له من 

خمتلف مظاهر منو الطفل ..

فوائد اللعب :

1. فوائد عقلية و معرفية :

العقلية  امل��ه��ارات  ل�ستخدام  فر�سة  ي��وف��ر  فاللعب 

للتخطيط  فر�سة  يوفر  فهو   .. تنميتها  و  واملعرفية 

فر�سة  يوفر  اأنه  كما   .. البتكار  و  اخللق  و  التفكري  و 

كما   ، املت�سل�سل  التفكري  على  القدرة  ينمي  و  للتنظيم 

ق�سرية  �سواء  ال��ذاك��رة  مكثف  ب�سكل  فيه  ي�ستخدم 

التحليل  مهارة  اللعب  ينمي  كما   .. امل��دى  بعيدة  اأو 

حتليل  يف  جهد  م��ن  الأط��ف��ال  يبذله  مل��ا  والإ�ستنتاج 

من  لهم  ميكن  التي  النتائج  اإىل  للو�سول  املعطيات 

خاللها الو�سول اإىل معلومات جديدة ..

املفاهيم مثل  الكثري من  التعرف على  للطفل  و ميكن 

الألوان ، الأحجام ، الإجتاهات .. ومفاهيم مثل اخل�سن 

و الناعم ، ال�ساخن و البارد ، ال�سريع  والبطئ، الطويل 

و الق�سري عن طريق اللعب ..

فوائد ج�سمانية و حركية :  .2

ينمي اللعب ب�سكل كبري املهارات احلركية .. كما ين�سط 

به من  يت�سم  ملا  للج�سم  الف�سيولوجية  املظاهر  معظم 

اللعب  اأثناء  الأطفال  ي�ستخدم  حيث  حركة  و  ن�ساط 

مهارات حركية مثل اجلري ، احلجل ، الوثب ، الت�سلق 

، التعلق .. كما اأن اإم�ساك املكعبات اأو الفر�ص و الألوان 

ينمي مهارات احلركة الدقيقة ..

فوائد نف�سية و اإنفعالية :  .3

يعترب اللعب فر�سة لتفريغ الطاقة الزائدة عن اجل�سم 

و الو�سول بحالة ج�سم الطفل اإىل الإتزان البيولوجي 

النف�سية  و  اجل�سمية  الطاقات  تفريغ  علي  يعمل  حيث 

ب�سكل �سليم و مبا ل يدفع الطفل اإىل تفريغ اإنفعالته 

الثقة  تعزيز  على  يعمل  اللعب  اأن  كما   .. �سلبي  ب�سكل 

روح  وتنمية   ، ال���ذات  اإث��ب��ات  يف  وال��رغ��ب��ة  بالنف�ص، 

املناف�سة، وروح املبادرة و غريها من ال�سفات احلميدة  

التي نحب اأن يكت�سبها الطفل ..

فوائد اإجتماعية :  .4

يك�سب اللعب الطفل العديد من ال�سفات الإجتماعية 

املرغوبة فهو يعمل على تنمية روح الألفة بني الطفل و 

اأقرانه .. كما يعلمه العديد من ال�سلوكيات الإجتماعية 

املرغوبة كاأن يكون الطفل حمبا للنا�ص ودودا .. و يعلمه 

الإهتمام مب�ساعرهم  و  الآخرين  �سئون  مراعاة  اأي�سا 

واأن يكون �سديقا ..

مراحل منو اللعب :

الأطفال  لدى  اللعب  بارتن مراحل منو  �سنف ميلدرد 

»طبقا لل�سكل الإجتماعي الذي يتم طبقا له هذا اللعب« 

للعديد من املراحل .. و هي :
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- ال�سلوك غري املن�سغل ب�سئ : و يبداأ من عمر �سفر 

وحتى عامني .. ويكون لعب الأطفال خالله غري من�سغل 

اإىل  يتطلعوا  كان  اللعب  اأثناء  به  ليقوموا  ب�سئ حمدد 

الأ�سياء  ينقلوا  اأن  اأو  الغرفة  بهم يف  املحيطة  الأ�سياء 

من اأماكنها او يتفح�سونها ..

-  ال�سلوك املتفرج : و يبداأ من عمر عامني و ما فوقها .. 

و يق�سي فيه الأطفال لعبهم يف مالحظة لعب الآخرين 

اإل اأنهم ل ي�سرتكون معهم يف هذا اللعب ..

ما  و  ن�سف  و  عامني  م��ن  ي��ب��داأ  و   : املنفرد  اللعب   -

فوقها .. و يلعب فيه الطفل األعابا فردية دون حماولة 

الإ�سرتاك مع الآخرين يف هذا اللعب ..

وحتى  ن�سف  و  عامني  من  يبداأ  و   : املتوازي  اللعب   -

ثالث اأعوام ون�سف و ما فوقها .. و يلعب فيه الطفل 

بجوار الأطفال الآخرين اإل اأنه لزال ل ي�سرتك معهم 

يف هذا اللعب .

- اللعب الرتابطي : و يبداأ من ثالث �سنوات و ن�سف 

و حتى اأربع �سنوات و ن�سف وما فوقها .. وفيه بالرغم 

لعبهم  اأن  اإل  البع�ص  بع�سهم  مع  الأط��ف��ال  لعب  من 

مازال لي�ص هناك غر�ص مق�سود من اللعب .. و يبداأ 

الأطفال يف هذه املرحلة الدخول يف عالقات �سخ�سية 

مع بع�سهم البع�ص ..

اأربع �سنوات و ن�سف و  - اللعب املتعاون : و يبداأ من 

البع�ص  بع�سهم  مع  الأطفال  يلعب  فيه  و   .. فوقها  ما 

يف جمموعة ، كما اأن لعبهم يكون ذا هدف فيتبادلون 

اأدوارهم بني  اأو يكملون  اأدوارهم بني بع�سهم البع�ص 

بع�سهم البع�ص ..

كما حاول بياجيه ت�سنيف اللعب اإىل مراحل 

و لكن من الناحية املعرفية .. فق�سمه اإىل : 

اللعب الوظيفي :  ) 1 (

يحدث هذا النوع من اللعب لدى الأطفال يف هذه الفرتة 

حيث تتميز باأنها ح�سية حركية ب�سكل 

اأن  و  اأن الأن�سطة الع�سلية  كبري .. ويقوم على اعتبار 

احلاجة اإىل الن�ساط نوع من ال�ستجابة لهذه املميزات 

و  اليدوي  والتعامل  بالتكرار  الأن�سطة  تتميز هذه  و   ..

التقليد ..

اللعب الرمزي :  ) 2 (

باأنه  اأو  اآخر  �سئ  باأنه  الطفل  تظاهر  عبارة عن  و هو 

يتعامل مع �سئ خيايل غري موجود كاأن يتظاهر الطفل 

باأنه يركب الطفل ع�سا متخيال اأنه يركب نوع من اأنواع 

احليوانات ، اأو اأنه يتظاهر باأنه �سخ�ص اآخر الأب اأو 

الأم مثال ، اأو اأنه يتظاهر باأن املكعبات املوجودة بيده 

متثل عربه ..

االألعاب ذات القواعد :  ) 3 (

و  الثامنة  و  ال�سابعة  �سن  بني  فيما  املرحلة  هذه  تبداأ 

التي  القواعد  نطاق  داخل  اللعب  الأطفال  فيها  يتعلم 

ميكن اأن حتدد �سلوكياتهم .. و ميكن لالأطفال يف هذا 

ال�سن و�سع القواعد و ال�سري وفقا لها ..
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اللعب البناء :  ) 4 (

التجديد  على  الأط��ف��ال  ب��ق��درة  املرحلة  ه��ذه  تتميز 

تتميز  كما   .. الأدوات  مع  يدويا  والتعامل  والبتكار 

بقدرتهم على اإتباع بديات الت�سل�سل ب�سكل منا�سب يف 

التفكري و قدرتهم على جتميع الأفكار و ترتيبها بحيث 

اإىل  والتو�سل  ال�ستنتاج  خاللها  م��ن  للطفل  ميكن 

نتائج جديدة .. ومن اأمثلة األعاب هذه املرحلة الألعاب 

متعددة القطع التي ميكن تركيبها ، و األعاب البناء ..

مالحظة : 

التي  الألعاب  اإختيار  املدر�ص  يراعي  اأن  املهم  من  و 

لدى  تنميتها  امل��در���ص  يرغب  التي  امل��ه��ارات  تنا�سب 

الطفل و األ يكون اإختيار الألعاب ع�سوائيا بدون مراعاة 

ما ميكن اأن تنمية هذه الألعاب ..

تعليمية  بيئة  بخلق  احلقيقية  التعلم  عملية  تبداأ   .8  

منا�سبة :

يعترب خلق بيئة تعليمية منا�سبة من اأهم املهارات التي 

يتمكن منها املدر�ص مبرور الوقت عليه يف جمال تربية 

املعاقني ذهنيا وباكت�ساب اخلربة املنا�سبة .. و تعد هذه 

عليها  يتوقف  التي  الفنية  اخلطوات  اأهم  من  العملية 

ملا   التعليم  اإمتام عملية  املدر�ص يف  ب�سكل كبري جناح 

للعوامل اخلارجية من تاأثري و دور كبريين على طريقة 

اكت�ساب و اإدراك الطفل املعاقني ذهنيا للمعلومات  .. 

و ميكن للمدر�ص خلق بيئة تعليمية منا�سبة عن طريق :

تنظيم جو الف�سل :

الف�سل  ا�ستخدام  الف�سل )يف حال  تنظيم جو  يعترب 

ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأه���م  م��ن  للتدري�ص(  كمكان 

املدر�ص على اإمتام عملية التعلم للطفل .. وبالرغم من 

اأن الهدف الأمثل الذي يجب اأن ي�سعى اإليه املدر�ص هو 

م�ساعدة الطالب على التكيف يف اأي مكان و اأي وقت 

و حتت اأي ظروف اإل اأن تنظيم جو الف�سل ميكن اأن 

و   .. ذهنيا  املعاق  للطفل  ت�ستت  اأو  حفز  عامل  ميثل 

نق�سد بتنظيم جو الف�سل كل ما ميكن اأن يتواجد يف 

املرئية  اأو غري  املرئية  العوامل  �سواء من  الف�سل  بيئة 

اأو غري مبا�سر علي  يوؤثر ب�سكل مبا�سر  اأن  التي ميكن 

�سلوك الطفل .. 

فكل ما يراه اأو ي�سمعه اأو يح�ص به الطفل اأو يوؤثر علي 

اأداءه اأو ا�ستيعابه داخل الف�سل يدخل �سمن العوامل 

 .. الف�سل  جو  يف  بالتنظيم  نت�سمنها  اأن  يجب  التي 

 ، الإي�ساح  و�سائل  و�سع   ، املقاعد  انتظام  فطريقة 

و�سعها  و طريقة  و�سعها  اأماكن   ، اأحجامها   ، األوانها 

الف�سل  تتواجد داخل  التي  الأ�سوات   ، على احلوائط 

 ، لونها   ، الإن���ارة  اأ�سلوب   ،) مو�سيقى   ، )�سو�ساء 

 ، الف�سل  داخ��ل  احل��رارة  درج��ات   ، �سدتها  مكانها، 

كيفية التعامل معها ، و غريها من العوامل التي ميكن 

اأن توؤثر يف اأداء الطفل ..

لي�ص هذا فقط و اإمنا ميتد تنظيم جو الف�سل لي�سمل 

كل ما يخ�ص العملية التعليمية داخل الف�سل من اأوراق 

املادية  غري  و  املادية  املكونات  من  غريها  و  ملفات  و 

التي ميكن اأن تتواجد يف بيئة الف�سل و تت�سل بعملية 

التعليم .. ول يق�سد بتنظيم جو الف�سل ترتيب مكونات 

الف�سل ب�سكل ثابت .. فالنظام ال�سارم ي�سر الطفل 

بتنظيم  نق�سد  لكننا  و   .. الت�ساهل  مثل  مثله  متاما 

جو الف�سل اإتاحة اأكرب قدر من املرونة و التفاعل بني 

الطفل  اأداء  لتالئم  التعليمية  البيئة  ومكونات  والطفل 

ي�ستخدمها  التي  الأن�سطة  من  ن�ساط  كل  اأداء  خالل 

املدر�ص اأثناء عملية التدري�ص ..

و ل يعني هذا اأي�سا ترك الأمور للمدر�ص ليغري ب�سكل 

دائم و يف اأي توقيت و لكننا نعني اأنه يجب على املدر�ص 

اأن يحدد اأولوياته و اأن يكون روؤية وا�سحة ملا يجب اأن 
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ا�ستغاللها  ميكن  كيف  و  الف�سل  مكونات  عليه  تكون 

باأف�سل طريقة لتحقيق اأكرب قدر من التح�سيل للطفل 

يف ظل انتظام هذه املكونات علي اأف�سل �سورة ..  

ميكن  التي  الطفل  اأداء  يف  املــوؤثــرة  العوامل 

تواجدها داخل الف�سل : 

• االإ�ساءة :	

من  عامل  تعد  الكافية  الإ���س��اءة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

الطفل  اأداء  علي  فعال  اأث��ر  لها  التي  املهمة  العوامل 

الكثري من احلالت  اأنه يف  قلنا  .. فكما  املعاق ذهنيا 

مما   ، الإب�سار  يف  ب�سعف  الذهنية  الإع��اق��ة  تقرتن 

التدري�ص  عند  حيويا  اأمرا  كافية  اإ�ساءة  توافر  يجعل 

لالأطفال .. ومن املهم اأن تو�سع الإ�ساءة خلف الطفل 

و�سعها  حالة  يف  وجهه  على  الإ�ساءة  ت�سقط  ل  حتى 

اأمامه  فتحدث ظالل على وجه املدر�ص ، اأو اأنها ميكن 

اإثناء اندماج  اأو عدم و�سوح للروؤية   اأن حتدث ت�ستت 

الطفل يف عملية التدريب .. كما اأن لون الإ�ساءة ميكن 

كما   .. الطفل  اأداء  م�ستوى  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  اأن 

من  معينة  اأن��واع  يف�سلون  الأطفال  من  الكثريين  اأن 

يف�سلونها  التي  املختلفة  الإ�ساءة  بدرجات  الإ�ساءة 

لتعطيهم اأكرب قدر من الراحة.

• اللوحات و و�سائل االإي�ساح :	

م��ن امل��ه��م و���س��ع ال��ل��وح��ات وو���س��ائ��ل الإي�����س��اح ب�سكل 

منا�سب و غري ملفت للنظر ب�سكل كبري .. حيث ميكن 

للمدر�ص تعليق اللوحات ذات الألوان املنا�سبة يف حني 

ي�سع اللوحات ذات الألوان الأخاذة يف دولب الأدوات 

مثال.

• عوامل �سمعية :	

و تعد العوامل ال�سمعية ذات اأهمية كبرية داخل الف�سل 

.. نظرا لالعتماد ب�سكل كبري على التوا�سل اللفظي يف 

عملية التدري�ص .. و لقد تناولت العديد من الدرا�سات 

تاأثري ال�سو�ساء على ال�سلوك و طريقة الأداء فو�سحت 

مدي التاأثري ال�سلبي للمثريات ال�سمعية املتداخلة التي 

على  الطفل  قدرة  و  التعليمية  العملية  �سري  على  توؤثر 

اكت�ساب املعلومات ..

اأن يكون على وعي كبري مب�سادر  فيجب على املدر�ص 

 ، الآتية من اخلارج  اأو  بالف�سل  تتواجد  التي  ال�سوت 

تاأثريها  التقليل من حدة  اأو  فيها  التحكم  كيف ميكن 

ال�سدد  بهذا  ملحوظة  هناك  و   .. التعلم  عملية  على 

يف  منخف�سة  كانت  اإن  حتى  ال�سوت  درج��ة  اأن  وه��ي 

بع�ص الأحيان بحيث ل ميكن اأن توؤثر على انتباه الفرد 

ال�سوي اأو اأنه حتى ميكن األ يلحظها اإل اأنه يف حالت 

قد  التوحد  حالت  بع�ص  يف  اأو  الزائد  النتباه  ت�ستت 

توؤثر هذه ال�سو�ساء ب�سكل كبري على الطفل .. لذلك 

مهما  العوامل  هذه  ملثل  ينتبه  اأن  املدر�ص  على  يجب 

انخف�ست درجتها ..

ويعترب من املفيد لالأطفال ب�سكل كبري توفري املدر�ص 

طريق  عن  الأحيان  من  الكثري  يف  لهم  الهاديء  اجلو 

كما   .. الهادئة  املو�سيقى  ل�سماع  الكا�سيت  ا�ستخدام 

اأثناء  مرحة  منا�سبة  اأحل��ان  ا�ستخدام  املفيد  من  اأنه 

ممار�سة الأن�سطة الرتويحية ..

• عوامل حرارية :	

اإرادة  عن  اخلارجة  الأ�سياء  من  الطق�ص  تغريات  تعد 

املدر�ص اإل اأن التخفيف من حدتها يعترب من الأ�سياء 

فتواجد   .. املدر�ص  بها  يقوم  اأن  ميكن  التي  املمكنة 

الطفل بجوار النافذة يف فرتة ال�سيف مثال بحيث تقع 

ال�سم�ص ب�سكل مبا�سر عليه يعد اأمرا مرفو�سا متاما.. 

تيارات  بها  يتواجد  منطقة  يف  الطفل  فتواجد  وباملثل 

هذه  فمثل  املرفو�سة  العوامل  من  اأي�سا  يعد  هوائية 

العتبارات خارج نطاق احلديث .. اإل اأن احلديث عنه 

العادي  الف�سل  داخل  ال�سوي  فالطفل   .. واجبا  اأمرا 

ميكن اأن يكت�سف �سبب اإح�سا�سه مبثل هذه الأحا�سي�ص 
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)الربودة اأو احلرارة ( ، كما ميكنه اكت�ساف م�سدرها، 

و التعامل بال�سكل ال�سحيح مع مثل هذه املثريات �سواء 

اأو من خالل طلب ذلك  بتغيري املكان من تلقاء نف�سه 

من املدر�ص علي اأقل تقدير .. اإل اأن احلال يختلف عند 

التعامل مع الأطفال املعاقني ذهنيا .. فاإن حدث وطلب 

اأحد الأطفال تغيري مكانه نظرا لعدم ارتياحه يف مكانه 

نظرا لعدم مالئمة العوامل املتواجدة به له .. لن يقوم 

مع  اأماكنهم  يف  ف�سيظلون   .. ال�سيء  بنف�ص  الكثريين 

التعبري عن عدم الرتياح بدون الإ�سارة اإىل �سبب عدم 

ارتياحهم  عدم  عن  يعربوا  لن  اأنهم  اأو  هذا  الرتياح 

يجب  لذلك   .. العمل  عن  �سيتوقفون  فقط   .. اإطالقا 

على املدر�ص التعامل مع مثل هذه العوامل منذ البداية 

اأو عوامل خارجية  مع عدم ترك الفر�سة لأي ظروف 

ميكن اأن ت�سبب توقف الطفل عن العمل ..

• االأثاثات واحليز املكاين :	

مما ل �سك فيه اأن توفري م�ساحة منا�سبة للف�سل تعد 

التعليمية  العملية  جن��اح  عوامل  من  اأ�سا�سيا  عامال 

يتواجد  ملا  نظرا  ذهنيا  املعاقني  لالأطفال  بالن�سبة 

م�سكالت  اأو  احلركية  القدرات  يف  ق�سور  من  لديهم 

اإليه ذلك من  اأو التكامل احل�سي وما يوؤدي  يف الدمج 

م�سكالت اأثناء النتقال داخل الف�سل وما يتطلبه ذلك 

من م�ساحات وا�سعة يتمكن الطفل من النتقال خاللها 

ب�سكل اآمن .. 

كما حتتم طبيعة مناهج الأفراد املعاقني ذهنيا و طرق 

الألعاب  على  كبري  ب�سكل  واعتمادها  لهم  التدري�ص 

ي�سمح  الذي  املنا�سب  املكاين  احليز  تواجد  واحلركة 

باأداء مثل هذه الأن�سطة ب�سكل اأمن و فعال .. و يتحكم 

 .. العوامل  الكثري من  الأث��اث يف  لون  و  و حجم  �سكل 

انطباعات  تعطي  الأثاثات  األ��وان  و  اأ�سكال  فاختالف 

خمتلفة وبالتايل توؤثر على الطفل تاأثريات خمتلفة .. 

متوافقا  نف�سه  منا  الفرد  يجد  الأحيان  من  كثري  ففي 

مع جو غرفة من الغرف اأكرث من غريها ، قادرا على 

اأك��رث من  فيها   الإجن��ازات  للعديد من  الأداء حمققا 

اأن يتو�سل اإىل �سبب ذلك .. فقط يجيب  غريها دون 

 ..« للعمل يف جو هذه احلجرة  اأرت��اح   « ن�ساأله  عندما 

الأثاثات عامال مهما  ولون وحجم  �سكل  يعد  بالتاأكيد 

عدم  اأو  الرت��ي��اح  ه��ذا  مثل  توفر  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن 

الرتياح ..

فالأ�سكال الغريبة الغري ماألوفة لالأثاثات التي حتتوي 

متثل  اأن  ميكن  النبعاج  اأو  ال��ربوز  من  العديد  على 

 .. الرتياح  بعدم  انطباعا  الفرد  يعطي  غريبا  عامال 

اإنطباعات  يف  كبري  ب�سكل  يوؤثر  الأث��اث  حجم  اأن  كما 

الطفل معطيا له الرغبة اأو عدم الرغبة يف ال�ستمرار 

نف�سك مثال جتل�ص يف كر�سي �سغري احلجم  .. تخيل 

الرتياح  وعدم  ال�سيق  مدى  تخيل  و   ، عليه  اأنت  مما 

الذي ميكن اأن ت�سعر به من جراء ذلك .. نف�ص الأمر 

من  اأ�سغر  كر�سي  على  يجل�ص  عندما  للطفل  بالن�سبة 

تالم�ص  اأن  له  ميكن  ل  بحيث  بكثري  يكربه  اأو  حجمه 

رجليه الأر�ص في�سعر مبدى �ساألته وعدم قدرته على 

ل  التي  الأث��اث��ات  األ��وان  وباملثل   .. منه  يطلب  ما  اأداء 

احلالة  وعلى  عليه  تاأثريها  مدى  منا  اأي  على  يخفي 

انتظام  طريقة  على  بناء  يتحدد  كما   .. له  املزاجية 

الأثاثات و مكونات الف�سل حجم احليز املكاين املتاح 

للطفل لأداء الن�ساط.. و بذلك ميكن لنتظام الأثاثات 

بال�سكل املنا�سب اأن متثل اإما عامال م�ساعدا للمدر�ص 

للو�سول اإىل الهدف الذي ين�سده من عملية التدري�ص اأو 

عامال معوقا نتيجة لعدم انتظامها بال�سكل ال�سحيح 

يتيح  و مبا  باأكرب قدر من حرية احلركة  ي�سمح  الذي 

اأكرب م�ساحة من احليز املكاين ..
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االأثاث  انتظام  طريقة  حتدد  التي  املحددات 

داخل الف�سل :

يتحدد �سكل انتظام اأثاثات الف�سل بناء على :

1. عدد االأطفال امل�ساركني يف الن�ساط ..

اأن�سطة  يف  الأط��ف��ال  �سيندمج  هل  اآخ��ر  مبعني  • •	
جمموعة   ، الأط��ف��ال  من  كبرية  ملجموعة   ( جماعية 

حم��دودة  جمموعة   ، الأط��ف��ال  م��ن  ال��ع��دد  متو�سطة 

العدد من الأطفال ( .

.. فردي  ب�سكل  الأطفال  �سيعمل  هل  	••اأم 
	••ما هي امل�ساحة املنا�سبة لهذا العدد من الأطفال؟

2. اأعمار االأطفال و اأحجامهم .. 

      حيث يجب على املدر�ص اأن ي�ساأل نف�سه قبل تنظيم 

اأثاث الف�سل و البدء باأداء الن�ساط :

؟ الن�ساط  يف  امل�ساركني  الأطفال  �سن  هو  	••ما 
؟ الأطفال  هوؤلء  حجم  هو  	••ما 

لهم  يتيحها  اأن  ميكن  التي  امل�ساحة  مقدار  هو  	••ما 
اأج�سام  لأحجام  ومنا�سبة  كافية  تكون  بحيث  املدر�ص 

هوؤلء الأطفال عند اأداء الن�ساط ؟

 .. احلــركــة  اأمنـــاط   .. الن�ساط  طبيعة   .3

طريقة تفاعل االأطفال مع بع�سهم البع�ص .. 

: ن�ساط  يف  �سينخرطون  	••هل 
    �  تعاوين ،  تناف�سي ،  فردي  .

؟ ن�ساط  لكل  املنا�سب  املكاين  احليز  مقدار  هو  	•ما 
  � ما هو ال�سكل الأمثل لالأثاث ) املقاعد ، الطرابيزات( 

الذي يجب اأن يكون عليه الأثاث عند اأداء الن�ساط ؟

؟ الن�ساط  عليه  يقوم  الذي  احلركة  مقدار  هو  	•ما 
  �  كبري ، �سغري .

؟ طفل  كل  من  املطلوب  احلركة  مقدار  هو  	•ما 
  � لكي يتاأكد املدر�ص من توفري املدى احلركي املنا�سب 

لكم احلركة املطلوب منه .

عليه  ي��ق��وم  ال���ذي  احل��رك��ي  الأداء  �سكل  ه��و  م��ا  •	
الن�ساط؟

  � ع�سوائي ، منتظم .

  � دائري ، طويل ، عر�سي .

	•ما هي طريقة تفاعل الأطفال مع بع�سهم البع�ص؟
 � �سفهية ، حركية .   � و لأي مدى .

4. طريقة تفاعل االأطفال مع املدر�ص .. 

؟ الن�ساط  اأداء  اأثناء  املدر�ص  دور  هو  	•ما 
 � توجيه ) لفظي ، حركي ( .

 � م�ساركة ) لفظية ، حركية ( .

 � تنظيم ) لفظي ، حركي ( .

اأن  ميكن  التي  اأوامل�ساندة  الدعم  �سكل  هو  ما  •	
يقدمها املدر�ص للطفل ؟

 � دعم بدين ، دعم لفظي .

من  الطفل  يحتاجها  التي  امل�ساعدة  مقدار  هو  	•ما 
املدر�ص ؟

 � كلية ، جزئية .

الأطفال  كل  �سماع  اأو  روؤية  من  التاأكد  ميكن  	•كيف 
للمدر�ص عند وجوب روؤية اأو �سماع الأطفال للمدر�ص؟

الأط��ف��ال  ل��ك��ل  ال��و���س��ول  ل��ل��م��در���ص  مي��ك��ن  	•ك��ي��ف 
اإعاقة  دون  املطلوبة  الو�سائل  و  ب��الأدوات  واإم��داده��م 

�سري الن�ساط ؟

ا�ــســتــخــدام  وطــريــقــة  االأدوات  طبيعة   .5

االأطفال لهذه الأدوات ..

؟  طبيعتها   ، حجمها   ، الأدوات  هذه  نوع  هو  	•ما 
  � �سلبة ، �سائلة .

؟ الأدوات  لهذه  الطفل  اإ�ستخدام  	•كيفية 
؟ الأدوات  هذه  من  	•و�سعه 

؟ لها  و�سوله  	•كيفية 
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طريق���ة لتعل���م طفلك 50
الثقة بالنفس

1.امدح طفلك اأمام الغري.

2. ل جتعله ينتقد نف�سه.

3. قل له)لو �سمحت(

4. عامله كطفل واجعله يعي�ص طفولته.

5. �ساعده يف اتخاذ القرار بنف�سه.

6. علمه ال�سباحة.

7. اجعله �سيف ال�سرف يف اإحدى املنا�سبات.

8. ا�ساأله عن راأيه، وخذ راأيه يف اأمر من الأمور.

9. اجعل له ركنا يف املنزل لأعماله واكتب ا�سمه على اإجنازاته.

10. �س���اعده يف ك�س���ب ال�س���داقات، فاإن الأطفال هذه الأيام ل يعرفون كيف يختارون 

اأ�سدقاءهم.

11. اجعله ي�سعر باأهميته ومكانته واأن له قدرات وهبها اهلل له.

12. علمه اأن ي�سلي معك واغر�ص فيه مبادئ الإميان باهلل.

13. علمه مهارات اإبداء الراأي والتقدمي وكيف يتكلم ويعر�ص ما عنده للنا�ص.

14. علمه كيف يقراأ التعليمات ويتبعها.

15. علمه كيف ي�سع لنف�سه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها.

16. علمه مهارة الإ�سعافات الأولية.

17. اأجب عن جميع اأ�سئلته.

18. اأوف بوعدك له.

19. علمه مهارة الطبخ الب�سيط ك�سلق البي�ص وقلي البطاطا وت�سخني اخلبز وغريها.
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20. عرفه بقوة الربكة واأهمية الدعاء.

21. علمه كيف يعمل �سمن فريقه.

22. �سجعه على توجيه الأ�سئلة.

23. اجعله ي�سعر اأن له مكانة بني اأ�سدقائه.

24. اأف�سح عن اأ�سباب اأي قرار تتخذه.

25. كن يف اأول يوم من اأيام املدر�سة معه.

26. اإروي له ق�س�سا من اأيام طفولتك.

27. اجعل طفلك يلعب دور املدر�ص واأنت تلعب دور التلميذ.

28. علم طفلك كيف ميكن العثور عليه عندما ي�سيع.

29. علمه كيف يرف�ص ويقول.

30. علمه كيف مينح ويعطي.

31. اأعطه مال يكفي ليت�سرف به عند احلاجة.

32. �سجعه على احلفظ وال�ستذكار.

33. علمه كيف يدافع عن نف�سه وج�سده.

34. ا�سرح له ما ي�ساأل عنه من �سبهات و�سكوك يف نف�سه.

35. ل تهدده على الإطالق.

36. اأعطه حتذيرات م�سبقة.

37. علمه كيف يواجه الف�سل.

38. علمه كيف ي�ستثمر ماله.

39. جرب �سيئا جديدا له ولك يف اآن معا مع معرفة النتائج م�سبقا.

40. علمه كيف ي�سلح اأغرا�سه ويرتبها.

41. �ساطره يف اأحالمه وطموحاته و�سجعه على اأن يتمنى.

42. اأعلمه عن اختالف الذكر والأنثى من وحي اآيات القراآن الكرمي.

43. علمه القيم واملبادئ ال�سليمة والكرمية.

44. علمه كيف يتحمل م�سوؤولية ت�سرفاته.

45. امدح اأعماله واإجنازاته وعلمه كتابتها.

46. علمه كيف يتعامل مع احليوان الأليف.

47 . اعتذر له عن اأي خطاأ وا�سح ي�سدر منك.

48. اجعل له يوما فيه مفاجاآت.

49. عوده على قراءة القراآن كل يوم.

50. اأخربه اأنك حتبه و�سمه اإىل �سدرك، فهذا يزرع فيه الثقة بنف�سه.
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التـوحـدي 

حـقـوقـــه 

وواجـبـنـا

ك���م نتمنى من كل مبدع���ي وفناين الوط���ن العربي ان 

يلتفتوا اإىل ق�س���ايا املجامع وخا�س���ة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة: لأنهم ي�سكلون ن�سبة من املجتمع لي�ست بقليلة 

مه���دورة حقوقه���م، فعل���ى اأقل 

تقدير يجب علين���ا اأن نويل 

وجوهنا �سطرهم!

يعاني���ه  م���ا  اأول  اإن 

واأهل���ه،  التوح���دي 

يف ط���ور اكت�س���اف 

انه م�س���اب 

با�س���طراب التوح���د، ه���و الرعاي���ة الطبي���ة والع���الج 

ال�س���لوكي فالتكلفة عالية جدا ه���ذا ان  وجدت ناهيك 

عن الت�س���خي�ص اخلاطئ الذي ي���وؤدي بدوره اإىل عالج 

خاطئ، وقد ي�سطر الأهل اإىل ال�سفر اإىل دول اجنبية 

حت���ى يلقوا العالج املنا�س���ب والنتيجة املرجوه، 

وال�سوؤال: ماذا يحدث اإن كان الأهل كمعظمنا 

ل يقدرون علىذلك؟

ال�س���تغالل، اله���دف الربح���ي، املتاج���رة 

مباآ�س���ي النا����ص .. كلم���ات ق���د تتعجب من 

�سماعها الآن، ولكنها �سمات مميزة يف بع�ص 

املراكز التي تعمل على عالج م�س���ابي التوحد، 

والأخ�س���ائيني الذين يدع���ون دفاعهم عن تلك 

الق�س���ية، ولذل���ك لب���د اأن تك���ون اأ�س���عار 

اجلل�سات يف متناول اجلميع.

بال�س���افة اإىل اأن الكث���ري م���ن 

اأطف���ال التوح���د يحتاجون اإىل 
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حمي���ة غذائية، ولك���ن اأكالت احلمية غالية الثمن على 

اله���ايل، وهذا يجعل غ���ري القادرين منهم ي�س���تغنون 

عنها، وهذا بالطبع لي�ص يف م�سلحة الأطفال.

بعدم���ا اإنتهينا من ت�س���ليط بوؤرة �س���وء على املوؤ�س�س���ة 

العالجي���ة، نخطو خط���وة املوؤ�س�س���ة التعليمية، ول�س���د 

م���ا نعاني���ه م���ن اإهم���ال فيه���ا م���ع ذوي الحتياج���ات 

اخلا�س���ة، وم�س���ابي التوحد ب�س���كل خا�ص، فالقوانني 

تن����ص عل���ى الدمج بني الأطف���ال الطبيع���ني والأطفال 

ذوي الحتياج���ات -اأو الق���درات - اخلا�س���ة، ولك���ن 

الكث���ري من مدي���ري املدار����ص واملعلمني يفتق���دون اإىل 

ه���ذه الثقافة، ون�س���بة عالي���ة من جمتمعن���ا يفتقر اإىل 

قب���ل الآخ���ر والخت���الف، فعلين���ا تفعيل ه���ذا القانون 

)قان���ون الدم���ج(، حتى يك���ون عونا له���م، كما يتوجب 

على موؤ�س�س���ات املجتمع املدين ن�سر الوعي يف املدار�ص 

ولأولي���اء الأمور باأن التوحد لي�ص مر�س���ا، فالكثري من 

النا�ص يتعاملون معه على اأنه مر�ص معدي، قد ي�سيب 

اأطفالهم الأ�سحاء.

ومادمن���ا حتدثنا ع���ن التوعية يف املدار����ص فنلعممها، 

لتك���ن توعي���ة على كافة امل�س���تويات. علين���ا اأن نتكاتف 

جميعنا على ن�سر تلك الق�سية. واوىل خطواتنا هي ن�سر 

الوعي، واأول من يحتاج التوعية هم اأهل اأطفال 

التوح���د عليهم ان يعلموا ان ابنائهم خمتلفني، 

ولي�سوا متخلفني. علينا ان نتقبل الو�سع ون�سعى 

حلله، فكل ما ياأتي من عند اهلل خري.

ثم نبداأ ن�س���ر الوعي يف املجتمع، فعلى املجتمع 

ان يع���ي ان اطفال التوح���د ل يجب ان ينتظروا 

من الطوابري، مثلما يحدث يف الدول الأوروبية، 

فهم ل ينتظرون يف حمطات املرتو ام املطارات 

وعلين���ا ان ن�س���در لهم بطاق���ة تعريف او هوية 

تع���رف انه���م م�س���ابني با�س���طراب التوحد او 

غ���ريه من ال�س���طرابات حتى يتم تقدمي الت�س���هيالت 

لهم يف كافة كافة الو�سائل.

نعده���م ول���ن ينتهي دورنا هن���ا، فواجب علينا  ان 

نافع���ني  ا�سخا�س���ا  ليكون���وا 

ملجتمعهم ووطنهم وذلك عن 

طري���ق توف���ري فر����ص عم���ل 

تتنا�س���ب وحالتهم املتباينة، 

وعلينا ان ندعم مواهبهم 

يف كاف���ة املج���الت، وكم 

من امل�ساهري الذين نفعوا 

والن�س���انية  اوطانه���م 

باكت�سافهم ومواهبهم وقد 

كانوا م�س���ابني با�س���طراب 

التوحد.

لبنداأ من الآن كلمة ب�سيطة 

تعرب عن التوحد وتو�سحه 

وتع���رف املجتم���ع ب���ه، فه���م 

اأطفالنا ويت�سحقون منا الكثري.
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�ص1 :ماذا يق�سد بالتكامل 

احل�سي؟

مفهوم التكامل احل�صي

احلوا�ص  من  للمعلومات  الإن�سان  ا�ستقبال 

املتنوعة واإر�سالها اإىل الدماغ ومن ثم معاجلتها 

واإعطاء ال�ستجابات املالئمة.

مكونات عملية التوا�صل احل�صي 

ب�سر - �سمع - مل�ص - �سم - ذوق - احلركات والتوازن 

الو�سع اجل�سمي

مكونات عملية التعلم

مدخالت معاجلة معلومات خمرجات ح�سية

اخللل يف عملية التكامل احل�سي عند اأطفال التوحد

خلل يف ا�ستقبال املعلومات يوؤدي اإىل خلل يف معاجلة 

املعلومات وبالتايل ا�ستجابات غري مالئمة عدم جمع 

يف  اخللل  نتيجة  مالئم  وب�سكل  البيئة  من  املعلومات 

خلل  اإىل  ي��وؤدي  التوحد  اأط��ف��ال  ل��دى  احل��وا���ص  نظام 

يف  اخللل  وبالتايل  العقلية  والعمليات  ال��ربجم��ة  يف 

عملية التعلم من مظاهر اخللل احل�سي لدى الأطفال 

التوحديني.

�ص2 : كيف يتم التدريب على التكامل ال�سمعي؟

 Auditory ال�����س��م��ع��ي  ال��ت��ك��ام��ل  ت���دري���ب  ي��ع��ت��رب 

احلديثة  الجتاهات  من   Integration Training
ف�ي جمال تاأهيل مر�ص طيف التوحد Autism والن�ساط 

 Learning - التعلم  و�سعوبات   )ADHD( الزائد

التاأهيل على نظرية  وتعتمد فكرة هذا   ،Disability
تف�سري الأعرا�ص التي يعاين منها هوؤلء املر�سى - من 

انطواء اأو ن�ساط زائد اأو نوبات هياج  وغ�سب - على 

والتي  احل�سي  التكامل  عملية  ف�ي  خللل  نتيجة  اأنها 

ي�ستطيع ال�سخ�ص من خاللها ال�ستفادة من املدخالت 

احل�سية )�سمعية – ب�سرية – مل�ص …الخ(.

اأ�صباب هذا اخللل وعالجه:

لبع�ص  ينتج من وجود ح�سا�سية مفرطة   وهذا اخللل 

اأنت ت�ضــاأل
واحلـيـاة جتـيـب  

يعـده ويقـدمـه : اأ�سـرة حتـريــر احلياة
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املوؤثرات ال�سمعية اأو الب�سرية اأو احل�سية. وقد توالت 

الأبحاث العلمية يف ال�سنوات الع�سرة الأخرية مبا يفيد 

اأن عالج ظاهرة احل�سا�سية املفرطة لالأ�سوات ميكن 

اأن يتم بنجاح عن طريق اإخ�ساع الطفل لعدد ع�سرين 

م�سممة  اأ�سوات  �سماع  على  لتدريبه  تاأهيلية  جل�سة 

بطريقة معينة وذلك من خالل جهاز تدريب التكامل 

ال�سمعي والذي يقوم بتنقية الأ�سوات املدخلة من بع�ص 

الرتددات التي ت�سبب اإثارة واأمل للطفل امل�ساب.

 نتائج هذا العالج:

اإىل حت�سن  ي��وؤدي  التاأهيل  اأن هذا  من  التاأكد  وقد مت 

املدخالت  اأو  لالأ�سوات  املفرطة  احل�سا�سية  يف  كبري 

احل�سية الأخرى هذا بالإ�سافة اإىل تغري اأكيد وملحوظ 

يف النمط ال�سلوكي لهوؤلء الأطفال مع منو يف قدراتهم 

على التوا�سل والتعلم وقد يوؤدي اإىل تطور يف القدرات 

ال�سمعية والنمو اللغوي واملهارات الأخرى مثل الر�سم 

الب�سيطة  للتعليمات  وال�ستجابة  التلقائي  واللعب 

واملركبة.

اأ�صباب التاأثري االإيجابى للعالج:

وقد مت تف�سري التغيري ال�سلوكي وتطور قدرات التوا�سل 

والتعلم علي اأنها نتيجة لتغيري يف م�ستويات املو�سالت 

 Serotonin( ال�سريوتونني والبيويدز الع�سبية مثل 

وقد  التدريب  هذا  تاأثري  من  ينتج   )& Opioipds
ثبتت هذه احلقائق من خالل الأبحاث.

معلومة هامة:

ل يعترب هذا التاأهيل عالجًا تامًا للتوحد ولكنه يعترب 

عاماًل م�ساعدًا هامًا ثبت جناحه )من خالل متابعة 

واأي�سًا  باخلارج  التدريب  هذا  تلقوا  م�سريني  اأطفال 

 ،)Ear Care والت����زان  ال�سمع  مبركز  م�سر  ف�ي 

العالج  برامج  يف  الطفل  تقدم  يف  بفاعلية  وي�ساعد 

ال�سلوكي والنف�سي والتخاطبي.

 اأ�صباب اختالف ا�صتجابة االأطفال للعالج:

تعتمد درجة جناح هذا التاأهيل على عوامل عدة منها: 

لتحديد  الدقيق  ال�سمعي  التقييم  املر�ص،  و�سدة  نوع 

ال�سمعي،  امل��ج��ال  يف  امل��ف��رط��ة  احل�سا�سية  مناطق 

جهاز  ب�سبط  يقوم  مل��ن  والعلمية  العملية  واخل���ربة 

التدريب والربامج التاأهيلية التي ي�سرتك فيها الطفل 

بعد العالج.

التوحد من م�سكلة احلمية  اأمهات  �ص3 تعاين 

الغذائية لطفلها

احلمية الغذائية لأطفال التوحد.

العوائل الكرام...

للطفل  ال�سحي  الغذاء  تقدمي  يف  معنا  التعاون  يجب 
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المريكية  اأ�سارت اجلمعية  حيث 

وكذلك  )التوحد(  النف�سي  للطب 

التقرير الأخري لل�سبكة العربية للتوحد.

اأن هذه الأطعمة توؤثر على النتباه  والنطق 

والتوا�سل وال�سلوك، وقد اثبت العلماء باأن هناك 

عالقة بني التوحد والغذاء حيث اأن الغذاء

1- يقلل من الت�سرفات التوحدية

2- له عالقة مبا يحدث لالإن�سان من تقلبات يف املزاج.

3- ان العالج بالغذاء هو اأمن ول �سرر به.

فعالة  ونتائجه  طوياًل  وقتًا  بالغذاء  العالج  ياأخذ   -4

على املدى البعيد.

التي  الربوتينات  اأه��م  من  والغولتني  الكزين  ويعترب 

يجب اإزالتها من ج�سم امل�ساب التوحدي.

اأواًل احلبوب التي حتتوي على الغولتن :

ال�سعري - القمح - ال�سوفان - الربغل الأحمر والأبي�ص 

- ال�سميد.

على  ع��ادة  حتتوي  التي  الغذائية  امل��واد  بع�ض  ثانياً 

الغولتن هي :

1- خ��ال���س��ة ال��دج��اج وال��ل��ح��وم واخل�����س��ار 

امل�سنعة.

ال��ن��ق��ان��ق  ان�����واع  2- حل����وم م��ث��ل 

احلب�ص  ودي���ك  والب�سطرمة 

املدخن.

ال����ن����ك����ه����ات   -3

ال�سناعية.

ون�����س��ا  ال��ن�����س��ا   -4

ال����ع����ل����وم وال���ن�������س���ا 

املح�سن.

بالدقيق  امل��غ��ط��اة  ال��ل��ح��وم   -5

مثل  ل��ل��ق��ل��ي  واجل���اه���ز  اخل���ب���ز  او 

الهامربجر وقطع الدجاج وال�سكالوب

ب�سكل  الغولتني  على  حتتوي  قد  اغذية   : ثالثًا 

الت�سنيع  يف  ي�ستعمل  الغولتني  لأن  به  م�سرح  غري 

غالبًا)على الهل التاأكد من امل�سنع(.

1- توابل ال�سلطة ال�سائلة اجلاهزة.

2- نكهات الطعام مثل �سوربة ماجي.

3- توابل اللحوم ال�سائلة اجلاهزة.

4- �سمك التونة )يحتوي عادة على اجلازين(

5- املاأكولت البحرية املقلدة )حتتوي علي الن�سا(.

6- املنتجات املحتوية على اخلل مثل الكات�سب.

7- التوابل املعدة جتاريًا.

8- املثلجات )ملوطا(.

مواد  على  حتتوي  )التي  املجمدة  البطاطا  9-رقائق 

مثل التوابل وغريها(.

10- القهوة �سريعة الذوبان - البهارات - اخلمرية 

اجلاهزة.
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توؤخذ  ان  يجب  التي  التحاليل  ماهي  �ــص4: 

للطفل التوحدي؟

.EEG اأواًل : تخطيط الدماغ

يف  التي  املعادن  ملعرفة  وال�سعر  البول  حتليل   : ثانياً 

ج�سمه.

ثالثاً : حتليل الب�سمة الغذائية ملعرفة حت�سن الطفل 

م��ن م��ادت��ي ال��ك��ازي��ني واجل��ل��وت��ني وغ��ريه��ا م��ن امل��واد 

الغذائية.

غريها  او   C-A-R-S اأو   BEB - 3 مقيا�ص   : رابعاً 

من املقايي�ص التي يقوم بها اخ�سائي نف�سي لت�سخي�ص 

الطفل هل هو م�ساب بالوتيزم اأم غري م�ساب وما هو 

العمر العقلي لطفل التوحدي وهذا ح�سب نوع املقيا�ص 

امل�ستخدم.

.MRI خام�سًا: عمل اأ�سعة مقطعية

عند  اتباعه  االمــهــات  على  يجب  ــاذا  م �ــص5 

ا�ستخدام هذه االطعمة ؟

ما  م�سبقًا  واملعباأة  املعلبة  الأطعمة  بتجنب  ين�سح   -1

مل يذكر على الغالف انها خالية من الغولتني )ولي�ست 

خالية من القمح(.

لتتعلمن  امل��ح��ت��وي��ات  ق��وائ��م  اإىل  الن��ت��ب��اه  ي��ج��ب   -2

على  الت�سنيع،  خالل  اإ�سافتها  متت  مواد  بال�سرورة 

اجلاهزة  التوابل  ب�سراء  امل�سنع  قام  اإذا  املثال  �سبيل 

التي حتتوي على الغولتني.

الطبيعية  وامل�سكنات  ال��ب��ذور  ���س��راء  املمكن  م��ن   -3

�سينية  على  بو�سعها  الفرن  يف  بتحمي�سها  والقيام 

و�سويها على درجة عالية ملدة خم�ص  بالزيت  مدهونة 

دقائق اأو حتى ت�سبح ذهبية اللون.

الدواجن  وحلوم  والأ�سماك  اللحوم  بطهو  ين�سح   -4

من  اخل��ايل  البق�سماط  من  طبقة  وميكن  الطازجة 

الغولتني املعد يف البيت.

5- يف حال ا�ستخدام الأطعمة املثلجة يجب التاأكد من 

امل�سنع اأنها ل حتتوي على الغولتني.

لطفلك  عــالجــيــة  خــطــة  تطبيق  عــنــد  �ـــص6 

التوحدي يجب ان ت�ساأل نف�سك عدة نقاط :

1- ما هي نقاط القوة لطفلك التوحدي؟

2- ما هي نقاط ال�سعف لديه ؟

3- ما هي املهارات التي يفتقرها طفلك ؟

4- كيف لطفلك اأن يتعلم ب�سكل اأف�سل؟

5- ما هي ال�سلوكيات التي ت�سبب معظم امل�ساكل؟

6- كيف جتعل طفلك التوحدي ي�ستمتع باأداء املهارات 

والن�سطة ؟

7- كيف تعرف اأن طفلك اأتقن املهارة املقدمة له؟

8- كيف اأتدرج بتقدمي املهارة ب�سكل اأ�سعب.

عندها �ستكون اأف�سل اأخ�سائي لطفلك التوحدي

�ص7 مبادئ التدخل العالجي للتوحد:

يف  مراعتها  ينبغي  التي  املبادئ  من  جمموعة  هناك 
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ا�ستخدام 

برنامج  اي 

عالجي:

- الرتكيز علي تطوير 

املهارات  وخف�ص  املهارات 

ال�سلوكية غري التكيفية.

للطفل  الفردية  الحتياجات  تلبية   -

ومنظمة  �سمولية  بطريقة  ذل��ك  وتنفيذ 

وبعيدة عن العمل الع�سوائي.

جمموعة  و�سمن  ف���ردي  ب�سكل  العمل  م��راع��اة   -

�سغرية.

- مراعاة اأن يتم العمل على مدار العام.

- مراعاة تنويع ا�ساليب التعليم.

مراعاة اأن يكون الوالدين جزء من التدريب.

االجتماعي  الــتــوا�ــســل  بــني  الــفــرق  مــا  �ــص8 

والتفاعل االجتماعي ؟

التوا�سل االجتماعي

اي �سعف يف العالقات الجتماعية مع امه... ابيه مع 

افراد العائلة والغرباء.

مبعنى ان الطفل ل يهتم بوجود الآخرين... ل يفرح 

عندما يرى امه او ابوه.. ل ينظر ايل ال�سخ�ص الذي 

يكلمه.. ل ي�ستمتع بوجود الخرين ول ي�ساركهم 

اهتماماتهم.. ول 

يجب ان ي�ساركوه 

اهتماماتهم.. ول يجب 

ان ي�ساركوه األعابه... يحب اأن 

يلعب لوحده... ول يحب اأن يختلط 

بالطفال الخرين.

اأن يعرف م�ساعر الخرين او  اأي�سا ل ي�ستطيع 

يتعامل معها ب�سورة �سحيحه )مثل اأن يرى اأمه تبكي 

اأو حزينه فهو ل يتفاعل مع املوقف ب�سورة طبيعية مثل 

بقية الأطفال(.

التفاعل االجتماعي

العالقات الجتماعية مع اأمه... اأبيه ومع اأفراد العائلة 

يهتم  الطفل  اأن  مبعنى  طبيعي  ب�سكل  تكون  والغرباء 

اأب��وه..  او  اأم��ه  ي��رى  عندما  يفرح   .. الخرين  بوجود 

واأن  لوحده  الأغلب  ب�ص  األعابه..  ي�ساركوه  اأن  ويحب 

ولي�ص رغبة  اإىل حوله  يكون بحث وحتفيز من  �سارك 

اجتماعية حقيقية عنده يعني عنده ق�سور يف املبادره 

الجتماعية ما يحب يتوىل اأي مهمه اأو يت�سارك ب�سكل 

تناف�سي يف اأي لعبة اأو يدرك مفهوم ال�سالم اأو التقبيل 

اأو الوداع .. والدليل لأن عندهم قدرة على التقليد..

من  للتقليل  العملية  ــج  ــربام ال هــي  مــا  �ــص9 

ا�سطرابات  فرط احلركة:

الربامج العملية لتقليل من ا�سطرابات فرط احلركة:

• بالن�سبة 	 احل��رك��ة  ف��رط  ا���س��ط��راب  م��ن  التقليل 

ال��ع��دي��د من  امل��رك��ز فهناك  ال��ت��وح��د يف  لط��ف��ال 

الأ�ساليب املتبعة معهم.

• عن طريق اأجهزة تفريغ الطاقة حيث نقوم بجعل 	

جهاز  على  مي�سي  �سباحًا  ي��وم  كل  وذل��ك  الطفل 

بتفريغ  نقوم  لكي  وذل��ك  �ساعة  ثلث  ومل��دة  امل�سي 

طاقته اأو جهاز وغريها من الأجهزة الخرى حيث 
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التوحدي  الطفل  كان  كلما  اأن��ه  الدرا�سات  اأثبتت 

متعب كلما كانت ا�ستجابته اأ�سرع.

• ن�ستخدم معهم ال�سدرية املثقلة حيث جنعله يلب�ص 	

�سدرية حتوي رمل بحيث اذا كان وزن الطفل 15 

ل  �سوف  لب�سها  وعند  رم��ل  كيلوات   5 ن�سع  كيلو 

ي�ستطيع امل�سي ونقل احلركة.

• ن�ستخدم املعززات معهم عندما نرى الطفل جال�ص 	

ولو دقائق اكتفائه باملعززات املادية واملعنوية نراه 

يتحرك من مكانه نعاقبه بالبعاد املوؤقت.

• �سرورة اإ�ستخدام املكمالت الغذائية منها الوميغا 	

3 او غريها امل�ستخدمة لتقليل احلركة.

• من 	 تقلل  حيث  الغذائية  احلمية  اتباع  الأهل  على 

احلركة وتزيد من الرتكيز والنتباه.

• ا�ستخدام العقاب ب�سحب املعزز عندما يكون بيده	

• الطفل 	 جنعل  حيث  امل�سي  ريا�سة  على  الرتكيز 

ي��رك�����ص يف ال�����س��اح��ة وال��ق��ف��ز ع��ل��ى ال��رتان��ب��ول��ني 

كلها  ب��ال��ك��رة  وال��ل��ع��ب  املو�سيقى  على  وال��رق�����ص 

ا�ساليب لتقليل احلركة.

الطفل  حالة  على  يعتمد  احللول  من  الكثري  وهناك 

وطبيعته.

احلركات  على  ال�سيطرة  ميكن  كيف  ــص10  �

النمطية التكرارية لدى الطفل التوحدي:

اواًل : الطفل الذي يعاين من م�سكلة رفرفة اليد :

فاإن  ملفت  ب�سكل  بيديه  يرفرف  الطفل  كان  اذا 

م�سافحته متنع الرفرفة ، كما اأن م�سك اليدين ولعب 

بهما يدفعانه اإىل ال�سيطرة.

مع هذه  نتعامل  ان  واي�سًا ميكن   ، الرفرفة  على هذه 

احلركة عن طريقة اللعب الن�سغايل ، واي�سًا يف تقليد 

احلركة معه وهذا يعتمد على حالة الطفل .

حول   دورانه  م�سكلة  من  يعاين  الذي  الطفل   : ثانياً 

نف�سه :

نتعامل  ان  امل�سكلة ميكن  يعاين من هذه  الذي  الطفل 

الطفل  مع  رق�سة  وجعلها  اليد  مب�سك  وذلك  معها 

فتلك احلركات غري ارادية هدفنا جعلها ارادية ي�سهل 

التعامل معه واي�سا عن طريق اللعب الن�سغايل ت�سغله 

عن دوران حول نف�سه.

ثالثاً : الطفل الذي يعاين من م�سكلة هز اجل�سم اىل 

المام واخللف :

ميكن ان نتعامل مع هذه امل�سكلة عن طريق و�سع دمية 

يف ح�سنه ونغني له وذلك جلعل عملية الهتزاز عملية 

ارادية .

 : لعبته  اىل  النظر  يطيل  الذي  الطفل  م�سكلة   : رابعاً 

فطريقة التعامل هنا :

اأ - ان نركز معه نظريًا على اللعبة ذاتها واذا مل يوافقا 

على ذلك علينا اعطاوؤه جم�سما اخر لينظر اليه .

�سم�سية  نظارات  او  مكربا  اعطاوؤه  ن�ستطيع  كما   - ب 

وذلك لتغري التاأثري الب�سري لديه .

ج - وهناك عدة امثلة على ذلك :

عن  الظالم  يف  ليبحث  م�سباحا  اعطاوؤه  ميكننا   -1

لعبته .

لتقليل  املتحركة  اللعاب  ا�ستخدام  ن�ستطيع   -2

الرتكيز.

3- تعلق اللعاب املف�سل لديه وتدليها من ال�سقف.

�ص11 كيف ميكن ان يتخل�ص الطفل التوحدي 

اأو  اال�ــســيــاء  ر�ــص  وهــو  النمطي  �سلوك  مــن 

املكعبات؟

ان  الطفل  من  اطلب  املعزز  ا�ستخدام  طريق  عن   -1

يقوم بخربطة املكعبات او ال�سياء او و�سعها يف مكان 

اآخر نحن نحدده له.
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نظم���ت اجلمعي���ة خالل امل���دة م���ن 25 اإىل 27 فرباير 

2014 ت�دري�ب�ي�ة لأم�ه�ات اأط�ف�ال ال�ت�وح�د ت�ح�ت ع�ن�وان 

»ت�ح�دي ال�سلوك ال�ت�وح�دي وكيفية م�ق�اوم�ت�ه«، وال�ت�ي 

نظمتها اجلمعية ال�ق�ط�ري�ة لتاأهيل ذوي الح�ت�ي�اج�ات 

اخلا�س���ة م���ن الف���رتة 25 اإىل 27 فرباي���ر اجل���اري، 

ان�ط�الق����ًا م�ن تفعيل خ�دم�ات اجلمعية لتقدمي اأف��س�ل 

ال�خ�دم����ات ل�ل�ط�ف����ل ال�ت�وح����دي واأ�س�رت����ه وت�وات�رت 

ال�خ�دم����ات، م����ن خ��������الل ور�س������ة ع�م����ل ت�ث�ق�ي�ف�ي�ة 

وت�اأه�ي����ل لأم�ه����ات اأط�ف�ال ال�ت�وح����د، وح�ا�س�رت ف��ي 

ال�ور�س����ة ال��دك��ت�����ورة رج����اء اأحم���د التويت���ان خبرية 

التوحد بوزارة الرتبية بدولة الكويت.

و�س�رح �س�ع����ادة ال��س�ي�خ ث�ان�ي ب����ن ع�ب�دال�ل�ه اآل ث�ان�ي 

رئ�ي�����ص جمل����ص اإدارة اجلمعية القطري���ة لتاأهيل ذوي 

الحتياجات اخلا�س���ة، باأن اهتمام اجلمعية بفئة ذوي 

التوح���د ينطلق م���ن العمل على تق���دمي خدمة متميزة 

لتلك الفئة والأ�س�رة والعاملني معهم.

 واأ�س���اف » وبناء على توجيه���ات جمل�ص الإدارة املوقر 

اجلمعيـة القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات

 تنظـم ور�ضـة تدريـبـيـة الأمهـات التـوحــد

وم���ا عر�سه علينا ال�سيد اأمري امل���ال املدير ال�ت�ن�ف�ي�ذي 

للجمعي���ة ت�م و�س����ع خ�ط����ة تدريبية �سامل���ة ومتكاملة 

متثل���ت يف الربنام���ج التدريبي ال����ذي ق�دم����ه ال��س�ي�د 

�س����الح م�ر�س����ي م��س�ت��س�ار اجلمعية واملن�س���ق ال�ع�ام، 

واح�ت����وى عل���ى ثالث���ة حم���اور ك���ان الأول م���ن خالل 

التع���اون مع مدين���ة ال��س�ارق�ة ل�ل�خ�دم����ات الإن��س�ان�ي�ة 

دورة تدريبي���ة وت�اأه�ي�ل�ي�ة ل�ك�ي�ف�ي����ة ال�ت�ع�ام�ل م�ع ذوي 

80



وح�ق�ق����ت  م�ع�ه����م،  وال�ع�ام�ل����ني  ل�الأ�س����رة  الإع�اق����ة 

ال��������دورة الأه����داف التي من اأجلها وق����د �س�ارك فيها 

اأكرث من 150 من القطري���ات العامالت باملجال واأ�سر 

ذوي الإعاقة« واأ�سار ال�سيخ ثاين اإىل اأن اأهم التو�سيات 

الت���ي طالبت به���ا الأمهات �س���رورة م�ساعدة اجلمعية 

لفكرة رابطة اأمهات التوحد، وق�د مت ا�ستقبال جمموعة 

م�ن تل���ك الأم�ه�ات باجلمعية لبلورة ف�ك�رة اإن��س�اء تلك 

ال�راب�ط����ة وت����م بالفعل التاأكي���د على تق���دمي وت�سهيل 

اخلدم���ات له���ا، بالإ�ساف���ة اإىل �س���رورة زي���ارة بع�ص 

املراك���ز املتخ�س�سة يف جمال التوحد بالدول املجاورة 

ال�سقيقة. 

وا�ستط���رد �سعادته قائ���ال »وعليه فق���د مت تنفيذ دورة 

تدريبي���ة لأم�ه����ات ال�ت�وح�د م�ن القطري���ات امل��س�ج�ل�ة 

التوح���د  اإع�اق����ة  ذوي  م�������ن  اأب�ن�ائ�ه����ن  ل����ح�������الت 

باجلمعي���ة وذل���ك ملرك���ز الكوي���ت للتوح���د وم�در�س����ة 

ال�ر�س�ال����ة ث�ن�ائ�ي�ة ال�ل�غ����ة وم�در�س�ة ال�سلوك التوحدي 

التوح���د  جم���ال  يف  متخ�س�س���ة  مراك���ز  وجميعه���ا 

اإدارة اجلمعي���ة  واأو�س���ح رئي����ص جمل����ص  بالكوي���ت«. 

القطرية ل�ت�اأه�ي�ل ذوي الح�ت�ي�اج����ات ال��خ�ا�س�ة، اأن�ه 

ا�ستكمال لتلك الربام���ج وبناء على ما مت عر�سه ع�ل�ى 

م�ج�ل�����ص اإدارة اجلمعية ل�س�ت�ك�م����ال ملف ال�ت�وح�دي�ن 

خ������الل ال���������دورات ال�ت�دري�ب�ي�ة وور����ص ال�ع�م�ل، ف�ق�د 

ت�م ال�ت�وا�س�ل م�ن خ�الل اجلمعية م�ع ال�دك�ت�ورة رج�اء 

ال�ت�وي�ت����ان خ�ب�ي����رة التوحد ب���وزارة الرتبي���ة بالكويت 

ومت عر�ص كافة الأم���ور واجلوانب التدريبية عليها من 

خ���الل اجلمعي���ة وب�م��س�ارك����ة اأم��ه�����ات ال�ت�وح�د م��ن 

خ�الل اللجنة التن�سيقية للدورة. 

وق�ال اإن ور�س�ة العمل ه��ذه تعترب م�ن ال��ور�ص امل�ت�م�ي�زة 

وال�ت����ي ت�ح�ت�اج ال�ي�ه�ا اأم�ه����ات ذوي ال�ت�وح�د والأ�س�رة 

ج�م�ي�ع�ًا ح�ي�ث ج�اء �س�ع�ار الور�سة حتت عنوان »حتدي 
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ال�سلوك التوحدي وكيفية ت�ع�اون« وت�دري�ب الأ�س�ر على 

التعامل م�ع����ه، منوهًا ب�اأن اللجن���ة التن�سيقية ظلت يف 

اج�ت�م�اع�ات م��س�ت�م�رة وال�ت�وا�س�ل م�ع اخلبرية للتن�سيق 

وال��ت���س�����اور وت����م الإع����الن ع��ن ال����دورة ب�ال��س�ح�ف 

امل�ح�ل�ي����ة ك�م�ا ق�ام�ت راب�ط�ة اأم�ه�ات التوحد بالإعالن 

عنه���ا م���ن خ���الل موق���ع الرابط���ة وا�ستقب���ال طلبات 

امل�ساركة. 

وت����اب����ع » وق�د ح�ر�س����ت ال�ل�ج�ن�ة ال�ت�ن��س�ي�ق�ي�ة العمل 

ب�سفافي���ة كامل���ة ف����ي اخ�ت�ي����ار امل��س�ارك����ات �س�م����ن 

م�ج�م�وع����ة م����ن امل�ع�اي�ي����ر ك���ان م�ن اأهمه���ا اأن تكون 

الأول�وي����ة لالأمه���ات الالت���ي مل يلتحقن ب�اأي����ه دورات 

�س�اب�ق����ة واأي��س����ا الأم���ه������ات ال�الت�ي لديه���ن اأط�ف�ال 

ت�وح����د م�ن �س�غ����ار ال��س����ن حتقيق���ًا مل�ب����داأ ال�ت�دخ�ل 

امل�ب�ك����ر وو�س����ع ب�ع�����ص ال�ج�وان�ب التنظيمي���ة وم�ن�ه�ا 

�س�رورة ال�ت����زام امل�ت�درب�ات بوقت وزمن الدورة وعدم 

التغيب حتى ل حترم من ا�ستكمال ال��دورة اأو احل�سول 

على �سهادة معتمدة للتدريب«. 

وت�وج�ه ال��س�ي�خ ث�ان�ي ب�ن ع�ب�دال�ل�ه اآل ث�ان�ي يف النهاية 

بتق���دمي ال�سك���ر ل�ل�دك�ت����ورة رج����اء اأحم���د ال�ت�وي�ت�ان 

خ�ب�ي�رة ال�ت�وح�د ب��������وزارة ال�ت�رب�ي�ة ب���دول���ة ال�ك�وي�ت 

ال��س�ق�ي�ق����ة، م�ت�م�ن�ي����ًا ل�ه�ا طيب الإق���ام������ة ب�وط�ن�ه�ا 

ال��ث��ان�����ي ق�ط����ر، ك�م����ا اأك����د عل���ى �س���رورة ا�ستفادة 

اأمه���ات ذوي التوح���د م���ن كاف���ة ال�خ�دم����ات ال�ت����ي 

ت�ق�دم�ه����ا ال�ج�م�ع�ي����ة لأب�ن�ائ�ه�ن للعم���ل على تخفيف 

وتعدي���ل ال�سل���وك التوح���دي انطالقًا لال�ستف���ادة من 

كافة الربامج التدريبي���ة وال�ت�اأه�ي�ل�ي�ة والتعليمية لتلك 

ال�ف�ئ����ة ال�ع�زي����زة علينا .وم������ن ج�ان�ب�ه ق����ال ال��س�ي�د 

ط�ال�ب عفيف���ة ع�سو جمل����ص اإدارة اجلمعية القطرية 

لتاأهي���ل ذوي الح�ت�ي�اج����ات ال�خ�ا�س����ة ف����ي ك�ل�م�ت����ه 

خ�الل ال�ور�س�ة اأن�ق�ل اإل�ي�ك�م ت�ح�ي�ات �س�ع�ادة ال��س�ي�خ/ 
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ث���اين بن عبداهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 

وال��س�ادة وال��س�ي�دات اأع��س�اء جمل�ص الإدارة املوقر.

وا�س�ت�ك�م����اًل مل�ل����ف ال�ت�وح�د واه�ت�م����ام اجلمعية بتلك 

الفئ���ة العزيزة علينا ن�ستكمل معنا ذلك ب�ه�ذه ال�ور�س�ة 

امل�ت�م�ي����زة وم�ن خ����الل ال�دك�ت�ورة رج��������اء ال�ت�وي�ت�ان 

مل��ا ل�ه����ا م��ن خ�ب�رة ط�وي�ل�ة يف املجال.اآملني اأن جتدوا 

فيم���ا تقدمه اجلمعية من دورات متخ�س�سة يف جمال 

الإعاق���ة بوجه ع���ام وجمال ذوي التوح���د بوجه خا�ص 

عظيم النفع وكل الفائدة .

 كم���ا تود اجلمعية دوام التوا�س���ل معها لتقدمي اأف��س�ل 

ال�خ�دم����ات واأم�ي�زه����ا لأح�ب�ائ�ن����ا م����ن ذوي التوحد، 

متمني���ًا للدكت���ورة / رجاء طي���ب الإقامة ف����ي ب�ل�ده�ا 

ال�ث�ان�ي ق�ط�ر وم�ت�م�ن�ي�ًا ل�ل�م�ت�درب�ات ك�ل ال�ف�ائ�دة مبا 

يعود على اأبنائنا بالندماج الكامل والعي�ص با�ستقاللية.

وم�ن جانبها تقدمت »اأم جا�سم« اإح�دى اأمهات التوحد، 

بالإناب���ة عن جمي���ع الأمهات، بال�سك������ر والمتنان اإىل 

الح��ت��ي��اج�����ات  ذوي  لتاأهي������ل  القطري���ة  اجلمعي���ة 

ال�خ�ا�س����ة متمثل������ة ف����ي �س�ع����������ادة ال�سي���خ ث���اين بن 

اإدارة ال�ج�م�ع�ي����ة  اآل ث���اين رئي����ص جمل����ص  عب���داهلل 

وال��س�ادة وال��س�ي�دات اأع��س�اء م�ج�ل��ص الإدارة امل���وق���ر، 

و�س�ك�ر خ�ا����ص لل�سيد اأم��ي��ر امل����ال امل�دي�ر ال�ت�ن�ف�ي�ذي 

ل�ل�ج�م�ع�ي�ة وال�ذي جع���ل اأب�واب�ه�ا مفتوحة ل�ستقبالهم 

ومناق�سة ق�ساياه���م وهمومهم والتفكري معهم ب�سوت 

م�سموع. 

واأ�س�اف����ت »اأن ال�ط�ف����ل م����ن ذوي ال�ت�وح����د وع�ل����ى 

م�خ�ت�ل����ف م�راح����ل ال�ع�م�ر ل��دي�����ه ت�ح����د �س��دي��د لنا 

ونحن ن�سع���ى جميعًا للبحث عن حل���ول ناجحة تخفف 

ال�سعوبات الت���ي تواجهها الأم اأو الأب اأو الأ�س�رة، ل�ذا 

اأه�ي����ب ب�الأم�ه����ات ال�س�ت�ف����ادة ال�ك�ام�ل����ة م�ن وج�ود 

ال�دك�ت����ورة رج�اء التويت���ان ل�خ�ب�رت�ه����ا ب�امل�ج�ال ك�م�ا 

ل ي�ف�وت�ن����ي اأن اأت�وج����ه ب��س�ك����ر خ�ا�ص ف����ي ت�ع�ام�ل�ن�ا 

ع�ن ق����رب وب�خ�ب�رة رائ�ع����ة واأب�������وة ح�ان�ي����ة ل�ل��س�ي�د 

�س�����الح م�ر�س�ي م�ست�سار اجلمعية واملن�سق العام فيما 

يقدمه من ن�س���ح واإر�س�اد م�ستمر اأدع�وك�م لال�ستفادة 

من خربته التي ل تقارن« . 

واأك�م�ل�ت »اإن م���ا ن��س�ع�ى اإل�ي�ه ك�اأم�ه�ات ل���ذوي التوحد 

وما نطم���ح اإليه اي�سا من خالل التع���اون من اجلمعية 

القطرية لتاأهي���ل ذوي الحتياجات اخلا�سة والقائمني 

عليها ف�ي احت�سان فكرة رابطة اأمهات التوحد وتقدمي 

ك���ل ع�ون جزاه���م اهلل خريًا، واأمتنى لك���م كل الفائدة 
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واأمتنى اأي�سا اأن تتحاورا وت�ساألوا وتناق�سوا لأن م�سلحة 

اأبنائكم من ذوي التوحد فوق هاماتنا« . 

واأ�س�ت�م����رت ال�ور�س����ة ال�ت�دري�ب�ي����ة ع�ل����ى م���دار ثالثة 

اأي�������ام ب�ال�ف�ت����رة امل��س�ائ�ي����ة ب�ف�ن����دق ري�ت����اج روي����ال 

ال�دوح����ة ، ومت تخ�سي�ص الفرتة ال�سباحية ل�ستقبال 

احل���الت باجلمعي���ة م���ن خ���الل اخلب���رية ال�زائ����رة 

وم��س�ت��س����ار ال�ج�م�ع�ي����ة ل�ع�ر�ص الأف�ك����ار والتو�سيات 

وط���رق وو�سائ���ل التدري���ب والتعدي���ل ال�سلوك���ي واأي����ة 

اإر�س�ادات اأخ�رى تطلبه���ا الأم اأو الأ�س�رة، وحتى ميكن 

متابعة احلالة من خالل اجلمعية متابعة م�ستمرة . 

به���ذه  التوح���د  ب����ذوي  اخلا����ص  الربنام���ج  واأكتم���ل 

ال��ور�س�����ة، م����ع الرتكي���ز عل���ى الأم�ه����ات امل�ت�درب�ات 

خ���������الل امل�����راح��������ل ال����ث�������الث ل�ل�ب�رن�ام����ج ب������اأن 

ي�ك����ن دل�ي�اًل وم�ر�س����دًا لغريهن م����ن الأم�ه�ات، حيث 

اإن ال�ج�م�ع�ي�ة ت�ن�ظ�ر اإل������ى ك�اف�ة الإع���اق���ات امل�سجلة 

ل�دي�ه�ا ب��س�وا�س�ي�ة ف����ي ال�خ�دم�ات، و�س�وف يتم تنفيذ 

برام���ج م�سابهة حل���الت ال�سلل الدماغ���ي وم�ت�الزم�ة 

داون والإع�اق����ة ال�ذه�ن�ي�ة و�س�ع�اف ال��س�م�ع وزراع����ي 

ال�ق�وق�ع�ة وجميعها م�وج�ودة ومدرو�سة مبلف الدورات 

باجلمعية على مدار العام.

ذوي  ل�ت�اأه�ي����ل  ال�ق�ط�ري����ة  ال�ج�م�ع�ي����ة  واخ�ت�ت�م����ت 

الح�ت�ي�اج����ات ال�خ�ا�س�ة، ال�ور�س����ة التدريبية لأم�ه�ات 

التوح���د «ت�ح����دي ال�سل���وك التوحدي وكيفي���ة مقاومته 

»، وال�ت����ي ب����داأت م����ن 25 اإىل 27 ف�ب�راي����ر امل�ا�س�ي، 

ب�ه����دف تفعيل خ�دم����ات ال�ج�م�ع�ي����ة ل�ت�ق�دي�م اأف��س�ل 

ال��خ��دم�����ات للطف���ل التوح���دي واأ�س�رت����ه وت�وات����رات 

اخلدم���ات، م���ن خ����الل ور�س�ة عم���ل تثقيفي���ة وتاأهيل 

لأمهات اأط�ف�ال ال�ت�وح����د، وح�ا�س�رت خ�الل ال��ور�س��ة 

ال�دك�ت�ورة رج�����اء اأح�م����د ال�ت�وي�ت�ان- خ�ب�ي�رة التوحد 

بوزارة الرتبية بدولة الكويت، وعدد من املتخ�س�سني. 

ووج����ه ال��س�ي����د ط�ال�ب عفيف���ة- ع��س�و جمل����ص اإدارة 

ال�ج�م�ع�ي����ة ال���ق���ط���ري������ة ل�ت�اأه�ي����ل ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، ال�سكر اإىل الدكتورة رج����اء وك���ل ال�ق�ائ�م�ني، 

ع�ل����ى اإن�ج����اح ال����دورة، و�س�ك����را خ�ا�س�ا اإل����ى ال�سيد 

اأم�ي�ر امل����ال- املدير ال�ت�ن�ف�ي����ذي ل�ل�ج�م�ع�ي�ة وال�ل�ج�ن�ة 

التن�سيقية والعاملني جميعا.

واأ�س�اف «ه�ك�ذا ت������دور الأي�ام وه�ك�ذا انتهت ور�س�������ة 

ال�ع�م����ل ال�ت�دري�ب�ي����ة ال�ت����ي ن�ظ�م�ت�ه����ا اجلمعية والتي 

ال�ت�وح����دي  ال��س�ل����وك  كان���ت حت���ت عن���وان «حت���دي 

وك�ي�ف�ي����ة ت�دري����ب الأ�س����رة ع���ل������ى ال����ت����ع���ام�������ل »، 

ول����ق�������د اح����ت��������وت ال����ور�س����ة عملي���ا ون�ظ�ري�ا ع�ل�ى 

جمموعة م�ن امل�ح�اور م�ع الرتكيز على ال�سلوكيات غري 

امل�رغ����وب فيه���ا وكيفية التعامل معها وق���د كان التزام 

الأمه���ات باحل�سور واحلر�ص على املداخالت ال�ب�ن�اءة 

وال�ف�اع�ل����ة ح�اف�زا ل�ل�ج�م�ي����ع لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

لهن. 

واأك��������د اأن ال����ور�س������ة ت�ع�ت�ب����ر ج��������زءا ه���ام���ا، من 

املحاور الرئي�سية يف جمال اهتمام الأ�سرة وقد و�سعت 

النق���اط على احل���روف، ووجدت ك�ث�ي�ر م����ن الأم�ه�ات 

اأج�وب����ة ل�س�ت�ف��س�ارات�ه����ن ح���ول امل�ساك���ل التي كانت 

توؤرقه���ن. واخ�ت�ت�م ب�ق�ول����ه « وخ�ت�ام�ا اأرج�����و اأن ت�ك�ون 

ور�س�ة ال�ع�م����ل ارت�ق�ت اإل�ى امل�ب�ت�غ�ى امل�ط�ل�وب وحققت 

ول����و القليل م���ن الأ�س�ي�اء التي كان���ت ت�ري����د اإج���اب���ة 

م�ت�م�ن�ي�ا ل�ل�ج�م�ي�ع ك���ل ال�ت�ق�دم والزدهار» .

 وت��س�ت�م�ر ال�ور�س�ة ال�ت�دري�ب�ي�ة ع�ل�ى م�دار ث�الث�ة اأي�ام 

بالفرتة امل�سائي���ة بفندق ريتاج روي����ال ال�دوح�ة، ع�ل�ى 

اأن ت�خ��س�����ص ال�ف�ت�رة ال�سباحي���ة ل�ستقبال احلالت 

باجلمعي���ة م���ن خ����الل اخلب���رية ال�زائ����رة وم�ست�سار 

اجلمعي���ة لعر�ص الأفك���ار والتو�سيات وط���رق وو�سائل 

التدري���ب والتعدي���ل ال�سلوك���ي واأي�ة اإر�س����ادات اأخ�رى 

تطلبه���ا الأم اأو الأ�س����رة، وحتى ميك���ن متابعة ال�ح�ال�ة 

م�ن خ�الل اجلمعية متابعة م�ستمرة .
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�ساركت اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة باملنتدى 

اخلليج���ي الأول ملكافحة العمى والذي اأقي���م يف دبي يف الثالثني من 

اأكتوبر املا�سي، بدعوة م���ن مكتب املنظمة الدولية لإنقاذ الب�سر يف 

الإمارات.

وقد مثلت اجلمعي���ة ال�سيدة �سيخه النعيم���ي متطوعة باجلمعية واأم 

لطف���ل كفيف من املنت�سب���ني للجمعية ت�سجيعًا م���ن اجلمعية لأمهات 

اأبنائنا من ذوي الحتياجات على التوا�سل مع اجلهات ذات العالقة 

لال�ستف���ادة وتبادل اخلربات وامل�ساركة يف كافة الفعاليات التي تقام 

يف املجال �سواء كانت يف داخل الدولة اأو خارجها بناًء على توجيهات 

�سعادة ال�سيخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية.

وافتت���ح مع���ايل ال�سي���خ نهي���ان بن مب���ارك اآل نهي���ان وزي���ر الثقافة 

وال�سباب وتنمية املجتمع ه���ذا املنتدى مب�ساركة اأكرث من 200 خبري 

وخمت�ص وممثلني اأكرث من 65 هيئة ومنظمة حملية واإقليمية وعاملية 

من اأكرث 13 دولة.

وقد وجه معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان التحية اإىل الليدي 

ويل�س���ون ذاكرا دور وجهود واجنازات املرح���وم ال�سري ويل�سون الذي 

ا�س����ص ه���ذه املنظمة لن�سر الوع���ي ب�سبل الوقاية م���ن فقدان الب�سر 

والدف���اع عن حق���وق املكفوفني وامل�ساب���ني بهذا املر����ص وبناء على 

تقدي���رات منظمة ال�سحة العاملي���ة »WHO« لعام 2010 فاإن 4٬92 

مليون ن�سمة م�سابون ب�سعف الب�سر.

واجلدي���ر بالذك���ر اأن مر����ص ال�س���اد )الكاتراك���ت( يعت���رب امل�سبب 

الرئي�سي للعمى يف اقليم ال�سرق الأو�سط وذلك بن�سبة متثل 49% يليه 

اجللوكوم���ا )ارتفاع �سغ���ط العني( ثم م�ساعف���ات اعتالل ال�سبكية 

ال�سكري.

وينظ���م مكتب اقليم �سرق املتو�سط بالوكال���ة الدولية ملكافحة العمى 

�سنويًا ور�سة عمل للمن�سقني الوطنني ملكافحة العمى من دول القليم 

بهدف تعزيز �سحة العني كما يوفر اي�سا الدعم الفني لربامج �سحة 

العني ومكافحة العمى للدول الأع�ساء.

وم���ن املعروف ان املكت���ب القليمي ل�سرق املتو�س���ط بالوكالة الدولية 

ملكافحة العم���ى يرتاأ�سه �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري اأحمد بن عبد 

العزي���ز اآل �سع���ود وهو املمول لك���ل ن�ساطاته ولطاق���م العمل باملكتب 

القليمي.

وق���د �سمل املنتدى عدة حم���اور قدمها نخبة م���ن الأطباء واخلرباء 

والخت�سا�سني يف جمال .

ومن املحاور كانت هن���اك اأوراق عمل مقدمة عن الرتاخوما والعمى 

النهري واملاء الأبي�ص واعتالل ال�سبكية ال�سكري وقد قدمت الدكتورة 

بدرية املالكي من دولة قطر ورقة عمل متميزة عن العمى.

كم���ا ركزت املحاور عن اأهمية التدخ���ل املبكر واي�سا النهج امل�ستدام 

يف مكافح���ة العمى املمكن جتنب���ه دور دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

يف دعم ان�سطة مكافحة العمى ودور القطاع التجاري يف دعم ان�سطة 

مكافحة  العمى ومن الهداف الرئي�سية للمنتدى ابراز الدور الرائد 

ل���دول جمل����ص التع���اون اخلليجي كداع���م رئي�سي لأن�سط���ة مكافحة 

العم���ى وبناء منرب موحد للهيئات القليمية والعاملية التي لها اهتمام 

بامل�سارك���ة يف اجله���ود الرامي���ة ملحارب���ة العم���ى املمك���ن جتنبه مع 

تبي���ان اأهمية التدخل املبكر يف حالت العم���ى املمكن جتنبها وابراز 

النجاحات والجنازات يف ان�سطة مكافحة العمى.

القطـريـة لتاأهيـل 

ذوي  االحتياجات 

اخلا�ضة ت�ضارك 

باملـنـتـدى اخلليجـي 

ملكافحة العمى
معايل ال�صيخ :نهيان بن مبارك اآل نهيان

وال�صيدة �صيخة النعيمي 

متطوعة باجلمعية
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ملنت�سبيها وللمعلمات يف املدار�ص امل�ستقلة واأولياء االأمور 

القطرية لذوي االحتياجات اخلا�ضة تنظم ور�ضة حول التغيري

ال���ج����م����ع���ي����������ة  اأق�����������ام��������ت 

ال�����������������ق�����������������ط�����������������ري�����������������ة  ل�����������������������ذوي 

ال�خ�ا�ص�ة  االح�����ت�����ي�����اج�����ات 

مل�ن�ت��ص�ب�ي�ه�ا  ت�دري�ب�ي�ة  ور�ص�����ة 

ول�����ل�����م�����ع�����ل�����م�����ات ف�������ي امل�����������������دار���ض 

حتت  االأم��������������ور  واأول�����ي�����اء  امل��ص�ت�ق�ل�ة 

التغيري«  والتي قدمها كل  عنوان  »رحلة 

من املهند�ض طارق جمال الدربا�ض واالأ�صتاذ اأحمد 

اأمري  ال�صيد  بح�صور  الكويت،  دول��ة  م�ن  بوعركي  �صامي 

املال مدير اجلمعية القطرية ل�ذوي االحتياجات اخلا�صة 

مع فريق »اأكون« وهو عبارة عن جمموعة من امل�صوؤولن 

واالأ�ص�ات�ذة باجلمعية والذين قاموا بتنظيم الفعالية.

وف������ي ال��ب��داي�����ة رح������ب امل������ال م�دي����ر اجلمعي���ة باحل�صور 

وق����دم املحا�صري���ن للم�صارك���ن ف����ي ال�ور�ص����ة ومتن���ى لهم 

التوفي���ق واأع����رب ع����ن �ص�ع�ادت����ه ب�امل��ص�ارك�ة ف����ي م�ث�ل ه�ذه 

الربامج التي تهدف اإىل جعل االن�صان اأكرث ايجابية، وق�ال 

اإن اجلمعي���ة م�صتم���رة يف اأن�صطتها التي تهدف اإل�ى تطوير 

ق����درات وم�ه�ارات منت�صبيه���ا وم��ص�اع�دت�ه�م على اأن يكونوا 

اأ�صخا�ص���ا فاعل���ن وايجابي���ن يف جمتماعته���م واأن يك���ون 

لديه���م الق���درة ع��ل��ى اح���������داث ال�ت�غ�ي�ي�ر امل�ن��ص����ود، ورح���ب 

بال�صيوف من دول�ة الكويت الفتا اإىل اأن دول�ة قطر ترحب 

ب�صيوفه���ا م���ن كل مكان ووع����د ب�م�وا�ص�ل�ة ت�ق�دي����م ك�ل م�ا 

لالأع�ص���اء  وجدي���د  مفي���د  ه����و 

خلدم���ة ذوي االعاقة يف قطر ويف 

اأي مكان.

 وت�ن�اول����ت ال�ور�ص�ة ع����دة م���ح���اور 

اأه�م�ه�ا ت�غ�ي�ي�ر ال�����������ذات ل���ل���و�ص��ول 

ال����ذات  وحتقي���ق  ال��ص�ع����ادة  اإل��������ى 

وا�صتمرت الور�صة مل�دة 4 �صاعات تدريبية. 

م��ف��ه�����وم  ع���ل������ى  امل�����ت���������درب  خ���الل���ه������ا  ت����ع�������رف 

ال���ت���غ���ي���ي������ر، وم�����وؤ�ص����رات��������ه وت����ح����دي�������د ه����ذه امل�وؤ�ص����رات 

ف����ي ح�ي�ات����ه وع�ل����ى اأه�م اأ�ص�ب����اب التغيري، كم���ا مت احلديث 

ع���ن اأهم معوقات التغيري وكيفية التفكري من اأجل حتقيق 

ال���ت���غ���ي���ي������ر، ك���م������ا ت����ع�������رف ال����ح�����ص�������ور ع�ل����ى ت�م�ري�ن�ات 

ع�م�ل�ي�ة ت�زي�د م����ن ق�����وة ارادة امل�����ت�����درب، و�ص������رح م�ج�م�وع�ة 

م�������ن ال�ط����رق واالأ�ص�ال�ي����ب ال�ت����ي ت��ص�اع����د االن����ص������ان عل���ى 

حتديد اأه�داف�ه واأه�م ال�و�ص�ائ�ل امل�صاعدة للو�صول اإل�ى ه�ذا 

الهدف واأي�صا تعريف املتدرب مب�صارات التغيري.

ق�ب����ل  م����ن  املحا�صري���ن  تك���رمي  مت  الور�ص���ة  خت���ام  ويف 

ال�ج�م�ع�ي�ة ال�ق�ط�ري�ة ل�ذوي االحتياجات اخلا�صة ومنحهم 

�صهادات تقدير ودروع تكرمي خ�ا�ص�ة باجلمعية، واأع��������������رب 

ال�ح��ص����ور وامل��������ص�������ارك�������ن ع�ن �صعادتهم بامل�صاركة يف مثل 

ه���ذه الور�ص���ة وو�ص����ف�������وا م�ح�ت�واه����ا ب�اأن����ه ج�ي����د وم�ف�ي����د 

ووجهوا ال�صكر للجمعية القطرية.

)فـريـق اأكـون(
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للكــوادر العاملــة فـي جمــال ال�ســم 

القطــرية لتاأهيــل ذوي االحتـيــاجــات

تنــظـــم بـرامــج تـدريـبـيـة فـي موريتانيا 

ثاين بن عبداهلل: قطر تويل اهتمامًا كبريًا بتحقيق 

امل�ساواة ودمج ذوي االإعاقة باملجتمع

امل���وري���ت���ان���ي������ة  ال���ع���ا�س���م������ة  ف��������ي  ان���ط�ل�ق������ت 

ن����واك�����س����وط ال�����������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة ال�ت�ي ت��ن��ظ��م��ه��ا 

ال�ج�م�ع�ي�ة ال�ق�ط�ري�ة ل�ت�اأه�ي�ل ذوي الح�ت�ي�اج�ات ال�خ�ا�س�ة 

ب�ال�ت�ع����اون م����ع امل�ن�ت����دى امل�وري�ت�ان�ي ل�ل��س����م، وت�اأت�ي ه�ذه 

ال���������دورة �س���م���ن ب����رام����ج ت�دري�ب�ي�ة وت�اأه�ي�ل�ي�ة ت�ق�دم�ه�ا 

ال�ج�م�ع�ي����ة ال�ق�ط�ري�ة ل���س�ال�ح ال���ك������وادر ال�ع���ام���ل���ة ف����ي 

م�ج�ال ال�سم يف موريتانيا. 

اأ�س�����رف ع�ل�ى اف�ت�ت�اح ال����دورة �س�ع�ادة �سفري دولة قطر لدى 

موريتاني���ا ال�سيد عبد الرحم���ن الكبي�سي واأم���ني عام وزارة 

ال�س���وؤون الجتماعية املوريت���اين ال�سيد حممد حممود �سيدي 

يحي���ى، بالإ�ساف���ة اإىل رئ�ي��ص امل�ن�ت����دى امل�وري�ت�ان�ي ل�ل��س�م 

م�ح�م����د ح�ب�ي����ب ال�����ل��������ه ال������������ذي �س����ك�������ر ف����ي ك�ل�م�ت�ه 

الف�ت�ت�اح�ي����ة �س�ع����ادة ال��س�ي����خ ث�ان����ي ع�ب�دال�ل����ه اآل ث�ان����ي 

رئ�ي�����ص م�ج�ل�����ص اإدارة ال�ج�م�ع�ي�ة ال�ق�ط�ري����ة ل�ت�اأه�ي�ل ذوي 

الح�ت�ي�اج�ات ال�خ�ا�س����ة وال��س�ي�د اأم�ي�ر امل�����������ال رئ�����ي������ص 

ال�ج�م�ع�ي����ة ع����ل�������ى ال����دع����م والهتم���ام الدائم لل�سم يف 

موريتانيا م�ن خ���الل ت�ن�ظ�ي�م ال�دورات ال�ت�ك�وي�ن�ي�ة وت�ق�دي�م 

م�ع�ون����ات لوج�ستي���ة وق�وام�ي��ص واإ�س�دارات م����ن �س�اأن�ه�ا ان 

ت�ط����ور تعلي���م ال��س�م وت��س�اه����م ف�ي دم�ج�ه�م ف����ي ال�ح�ي�اة 

العملي���ة والجتماعية. ك�م����ا ع�ب�ر خ�ب�ي����ر ل�غ����ة الإ�س��������ارة 

م�ح�م����د ال�ب�ن�ع�ل����ي ال���ذي ي��س����رف ع�ل����ى ت�ق�دي����م ال�دورة 

ال�ت�دري�ب�ي�ة ع�ن ن�واي�ا ال�ج�م�ع�ي�ة وم�ج�ل��ص اإدارت�ه�ا ال�ط�ي�ب�ة 

ت�ج����اه ال��س�م يف موريتانيا من خ���الل موا�سلة الدعم ال�ذي 

ت�ج��س�د ف�ي ت�ق�دي�م �س�ل��س�ل�ة دورات للكوادر العاملة يف جمال 

ال�سمم. اأم�ني ع�ام وزارة ال��س�وؤون الج�ت�م�اع�ي�ة امل�وري�ت�ان�ي 

ع�ب����ر اأي��س����ًا ف����ي ك�ل�م�ت����ه الف�ت�ت�اح�ي�ة ع�ن �س�ك����ره ب�ا�س�م 

ال�ح�ك�وم����ة امل����وري�ت��ان��ية وال��س�ع�����ب امل�وري��ت�اين ل�ل�قائ�مني 

ع�لى ال����دورة وال�ح�ك�وم�ة القطرية عل���ى دعم وم�ساندة هذه 

الفئة املهمة من املجتمع.

و�سرح �سعادة ال�سيخ ثاين بن عبداهلل اآل ث�ان�ي رئ�ي��ص م�ج�ل��ص 
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الح�ت�ي�اج����ات  ذوي  ل�ت�اأه�ي����ل  ال�ق�ط�ري����ة  اجلمعي���ة  ادارة 

ال���خ���ا�س������ة ب��������اأن دول����ة ق�ط����ر وب�ن����اًء ع�ل����ى ت�وج�ي�ه�ات 

ح��س�رة �س�اح�ب ال��س�م�و ال��س�ي�خ ت�م�ي�م ب�ن ح�م�د اآل ث���ان���ي 

اأم��ي��ر ال�ب�الد امل�ف�دى ت���ول���ي اه�ت�م�ام�ه�ا ب�ف�ئ�ة الأ�س�خ�ا�ص 

ذوي الإع�اق����ة وت�وف�ر لهم كل �س�ب�ل ال�ع�ي��ص ب��ا�س��ت��ق��الل��ي��ة 

وامل��س�ارك�ة امل�ج�ت�م�ع�ي�ة ان�ط�الق�ًا وت�ح�ق�ي�ق�ًا مل�ب�داأ امل��س�اواة 

والن����دم�������اج ال�ك�ام�ل ب��م��ا ن��ص ع�ل�ي�ه ال����ق����ان����ون رق������م 

)2( ل��س�ن����ة 2004 ل���������ذوي الإع�اق����ة وال����������ذي اأ�س�درت����ه 

دول�ة قط���ر واأي��س�ا مبا يتما�سى م�ع التفاقية الدولية حلقوق 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاق���ة وال�سادرة عن الأمم املتحدة ل�سنة 

2007 والتي وقعت عليها دولة قطر. 

ل�ل����دول الأك�ث����ر اح�ت�ي�اج����ًا ل�دع����م وت�ف�ع�ي����ل  وق����د ك����ان 

ف����ي  ب�رام�ج�ه����ا 

م�ج����ال ذوي الإع�اق�ة 

وال�ع�ام�ل�ني  واأ�س�ره�م 

ال�ح����ظ  م��ع�ه�����م 

ذل�ك  وت�م�ث�ل  الأوف�ر، 

م����ن  �سخ���ي  ب�دع����م 

ال��س�م����و  �س�اح����ب 

اأم�ي�ر ال�ب�الد امل�ف�دى 

دورات  لإق�ام����ة 

ت�دري�ب�ي����ة ب��ال��ت��ع��اون م�ع اله���الل الحمر القطري وبرعاية 

وتنفي���ذ ك�ام�ل م����ن ال��ج��م��ع��ي�����ة ال�ق�ط�ري����ة ل�ت�اأه�ي�ل ذوي 

الح�ت�ي�اج����ات ال�خ�ا�س����ة وب�م�ب�ارك�ة م�ن م�ج�ل�����ص اإدارت�ه�ا 

امل�وق�ر وت�م ت�ق�دي�م ت�ل�ك ال�دورات ل�ك�ل م�ن غ�زة وم�وري�ت�ان�ي�ا 

وال��ي��م��ن ك�ون�ه�ا ال����دول ال��س�ق�ي�ق�ة الأك�ث�ر احتياجًا ودع�م�ًا 

ومتثل���ت ه����ذه ال�دورات ف����ي ب�رام����ج ت�دري�ب�ي����ة وت�اأه�ي�ل�ي�ة 

وور�ص ع�م�ل ع�ن ط���ري���ق ال����ذه����اب والإي��������اب م�ن خ�الل 

خ�ب�راء ال�ج�م�ع�ي�ة ف����ي م�ج�ال ال��س�م ولغة الإ�سارة لكل من 

غزة وموريتانيا. 

اهتمام قطر

ال�ح�ل�ق�ة  ه�ي  ال�����دورة  ه�ذه  ب�����اأن  �س��ع��ادت��ه  و�س����رح 

الأخ�ي�رة ل�ل�ب�رن�ام�ج ال�ذي ي�ق�دم اإىل م�وري�ت�ان�ي�ا ب�ال�ت�ع�اون 

م�������ع امل�����ن�����ت�����دى 

امل�������وري�������ت�������ان�������ي 

واأف���������اد  ل�ل��س�م. 

���س�����������ع�����������ادت�����������ه 

ال�خ�دم�ات  ب���اأن 

ق�دم�ت�ه�ا  ال�����ت�����ي 

ل�ه�ذا  ال�ج�م�ع�ي�ة 

ت�م�ث�ل�ت  امل�ن�ت�دى 

م�ج�م�وع�ة  ف�����ي 
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واأي��س�ا  الإ�س�ارة  ل�غ�ة  ع�ن  ال�ت�دري�ب�ي�ة  ال���ب���رام���ج  م�ن 

ب�رام�ج  ع�ل�ى  ال�����س����م  معلمي  وت�اأه�ي�ل  ت�دري�ب  ب�رام�ج 

الدرا�سية.  املناهج  وتفعيل  ال�سفية  والإدارة  ال���ت���ع���ل���م 

ك�م�ا ق�ام�ت ال�ج�م�ع�ي�ة ب�ع�م�ل دورة ت�دري�ب�ي�ة م�ت�خ��س��س�ة 

مل�ج�م�وع�ة م�ن مرتجمي لغة الإ�س�ارة م�ن املوريتانيني ل�ل�ع�م�ل 

ك�م�ت�رج�م�ي ا�س�ارة ب�ال�ت�ل�ف�زي�ون امل���وري���ت���ان���ي.

ون��������وه �س�ع�ادت����ه ب�������اأن ه����ذه ال�����������دورة ال�ت����ي ب���������داأت 

ب�م�وري�ت�ان�ي����ا اول ام�����ص وت�ستمر مل����دة اأ�س�ب�وع�ني ق�د ح�سر 

افتتاحه���ا �س�ع����ادة ال�سفري ال�ق�ط����ري ل���دى م���وري���ت���ان���ي���ا 

�س����ع����ادة ع���ب���دال���رح���م���ن ب�ن ع�ل�ي ال�ك�ب�ي��س�ي وي�ح�ا�س�ر 

ف�ي�ه�ا لتنفيذ ال�ب�رن�ام�ج ال��س�ي����د م�ح�م�د ال�ب�ن�ع�ل�ي م��س�وؤول 

الع�اق����ة ال��س�م�ع�ي����ة ب�ال�ج�م�ع�ي�ة ال�ق�ط�ري����ة ل�ت�اأه�ي�ل ذوي 

ال�خ�ا�س����ة  الح�ت�ي�اج����ات 

امل�ح�ا�س����ر  ك�ون����ه 

ال�رئ�ي��س����ي  وال���خ���ب���ي������ر 

وك�ون����ه  ال����������دورة  ل�ه����ذه 

ل���غ������ة  م�ذي����ع  اي��س����ا 

ب�ق�ن����اة  الإ�س������������ارة 

ال�ج�زي����رة، وق����د ح�ر����ص 

اخ�ت�ي����ار  عل���ى  �س�ي�ادت����ه 

امل�ادة ال�ع�ل�م�ي�ة ب�����دراي�����ة 

وت�رك�ي�ز ال�ف�ائ�دة امل�رج�وة م�ن ه�ذه ال�دورة ك�اف�ة املنت�سبني 

بها. 

واأفاد �سع�ادت�ه ب�اأن امل�ن�ت����دى املوريتاين ل�ل��س�م وم�ن خ�الل 

ال��س�ي����د ح�ب�ي�ب رئ�ي��ص املنتدى، لديه تع���اون م�ستمر وفاعل 

م���ع اإدارة اجلمعية وقدم اأ�سمى اآيات ال�سكر والمتنان لقطر 

اأمريًا وحكوم���ة و�سعبًا ع�ل�ى دع�م�ه����ا امل�ت�وا�س�ل ل�ل�م�ن�ت�دى. 

ه�ذا وق���د زودت اجلمعي���ة املتدربني بعدد م���ن ال�ح�وا�س�ي�ب 

وكاف���ة  للمتدرب���ني  ال���دورة  ب�ب�رام����ج  م����زودة  امل�ح�م�ول����ة 

ال�س���دارات يف م�ج�ال ال��س�م م����ن ق�وام�ي��ص وم�ع�اج�م من 

ا�س�دارات ال�ج�م�ع�ي����ة. وف�ي ال�خ�ت�ام وج�ه �س�ع�ادت�ه ال��س�ك�ر 

ل�ل��س����ادة ال�ق�ائ�م�ني على ال�ج�م�ع�ي����ة لإن��ج��اح ه�ذه ال����دورة 

متمنيًا للجميع كل الفادة.
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»قطر ستيل« تدعم جمعية ذوي االحتياجات الخاصة
انطالًق���ا م���ن م�سوؤوليته���ا الجتماعي���ة ودورها 

واجلمعي���ات  الإن�ساني���ة  املوؤ�س�س���ات  دع���م  يف 

اخلريي���ة باملجتم���ع، قام���ت قطر �ستي���ل بتقدمي 

م�ساهم���ة مالّية للجمعية القطري���ة لتاأهيل ذوي 

الحتياجات اخلا�سة، به���دف دعم حفل تكرمي 

الطلب���ة املتفّوق���ني درا�سًي���ا يف مدار����ص التعليم 

الع���ام من الط���الب ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

وقام بت�سلي���م ال�سيك ال�سيد اأحم���د عبد العزيز 

الأن�س���اري، مدير دائ���رة ال�س���وؤون التجارية يف 

قطر �ستيل.

و�س���ّرح ال�سيد الأن�ساري قائ���اًل: اإن هذا الدعم 

م���ن قب���ل قطر �ستي���ل ياأت���ي يف اإط���ار امل�سوؤولية 

الجتماعية لل�سركة. وه���ي ل تاألو جهًدا يف اأخذ 

زمام املبادرة لتقدمي الدعم وامل�ساعدة يف معظم 

وال�سحي���ة  التعليمي���ة  والفعالي���ات  الن�ساط���ات 

والربام���ج البيئي���ة والريا�سية وكاف���ة املجالت 

الأخ���رى التي تعود بالفائدة عل���ى املجتمع، وهو 

ما نعتربه يف قطر �ستيل واجًبا علينا جتاه وطننا 

الغايل واأبنائه الذين نفخر بهم.

وبه���ذه املنا�سب���ة، توّج���ه ال�سي���د اأم���ري امل���ال، 

املدي���ر التنفي���ذي للجمعي���ة القطري���ة لتاأهي���ل 

ذوي الحتياج���ات اخلا�سة، بال�سك���ر والتقدير 

لقط���ر �ستيل على دعمها حلف���ل تكرمي الطالب 

املتمّيزي���ن من ذوي الحتياجات اخلا�سة، حيث 

قال: »اإن قطر �ستيل تتمّيز دائًما بدورها الفّعال 

يف دعم املجتمع القطري، وقد قامت عرب ال�سنني 

بدعم العديد م���ن املوؤ�س�سات الثقافية واجلهات 

اخلريّية والجتماعية، بالإ�سافة اإىل العديد من 

الفعاليات املجتمعية الهاّمة يف قطر.«
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 World Health( تعرف منظمة ال�سحة العاملية   

باأن���ه   Epilepsy ال�س���رع   )  Organization
نوبات متك���ررة حتدث بغتة نتيج���ة تفاعالت ل�سحنات 

كهربائي���ة خاطف���ة ومفرط���ة حت���دث يف جمموعة من 

خالي���ا الدماغ وعادة ما تدوم فرتة ق�سرية من الزمن 

، وحت���دث الت�سنجات يف اماكن خمتلف���ة من الدماغ . 

والنوبات تكون اما حالة من ال�سهو اأو الرجات الع�سلية 

ومنها النوبات الطويلة وت�سم���ل �سل�سلة من التقل�سات 

الع�سلية.  والنوبة ق���د حتدث لل�سخ�ص مرة واحدة يف 

ال�سنة اإىل عدة نوبات يف اليوم ، ومن تعريفات ال�سرع 

اأن���ه اخت���الل ع�سب���ي داخلي ينت���ج ع���ن ا�سطرابات 

الإ�سارات الكهربائية يف خاليا املخ . وال�سيء امل�سرتك 

لك���ل ا�سك���ال ال�س���رع فقدان الوع���ي وم���ا يرافقه من 

ت�سنج���ات خمتلفة . وال�سرع يوج���د لدى كل الف�سائل 

العرقي���ة ح���ول الأر����ص وي�سي���ب الر�س���ع والأطف���ال 

وال�سب���اب وال�سي���وخ الذك���ور والإن���اث ول ي�ستثن���ى اأي 

فئ���ة عمرية ، ولالأ�سف ليوج���د اح�سائيات دقيقة عن 

ن�سبة انت�سار ال�سرع بالإ�سافة انه خمتلف الن�سبة من 

جمتمع اإىل اآخر ومن املالحظ يف الآونة الأخرية انت�سار 

ال�س���رع يف املجتمعات العربية وخ�سو�سًا بني الأطفال 

وتو�س���ح اح�سائيات منظمة ال�سح���ة العاملية اأن ن�سبة 

انت�سار مر�ص ال�س���رع يف املجتمعات ترتاوح مابني )5 

– 7 ( حالت يف كل ) 1000( فرد . ويعترب الأ�سلوب 
التقليدي لع���الج ال�سرع ا�ستخ���دام العقاقري امل�سادة 

للت�سن���ج ويف ح���الت ن���ادرة يت���م اللج���وء اإىل التدخل 

اجلراح���ي كم���ا ي�ستخدم الع���الج بالتنبي���ة الكهربائي 

داخ���ل اأو خارج الدماغ بالإ�ساف���ة اإىل العالج باحلمية 

الغذائية حيث ياأخذ امل�ساب ن�سبة مرتفعه من الدهون 

ومنخف�س���ة من ال�سكريات وه���ي و�سيلة لها العديد من 

ال�سلبي���ات واملخاطر على حالة امل�ساب ال�سحية. وقد 

ال�صـــرع 

واملـاريجوانا !!!!

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

ا�ست�ساري نف�سي

91



متكن العلم من توجي���ه �سربة قوية ملر�ص ال�سرع من 

خ���الل الأخذ بطريق���ة مبتكرة للعالج �سيك���ون لها اأثر 

اإيجابي على مر�سى ال�سرع من البالغني ممن يعانون 

من ذلك النوع غري القابل لل�سيطرة.

   املر�سى امل�سابون بهذا النوع من ال�سرع ي�ستمرون يف 

املعاناة من حالت الت�سنج التي ت�سيبهم حتى بعد اخذ 

العالجات الدوائية املختلفة. ويعاين بع�سهم من نوبات 

الت�سن���ج يوميًا مما ي�سب���ب ا�سابته���م بالإجهاد وعدم 

ال�ستمت���اع بالأن�سطة احلياتي���ة اليومية مما يعر�سهم 

اإىل امل�سكالت النف�سي���ة. والأطفال امل�سابون بال�سرع 

يعان���ون من تاأث���ري �سلبي للغاية عل���ى العملية التعليمية 

حيث يكون هناك بطء يف التعلم والبع�ص يرتك التعليم 

النظام���ي العتيادي . ويف احل���الت ال�سديدة يرتاجع 

الطف���ل ويرتد ويفقد امله���ارات والأن�سطة التي �سبق له 

ان اكت�سبه���ا وتعلمها . اما البالغ���ون ا�سحاب النوبات 

املتك���ررة فاإنهم يحرمون من العديد من الأن�سطة التي 

يتمت���ع بها الإن�سان غري امل�س���اب بال�سرع مثل ]قيادة 

ال�سي���ارة ، و ال�سباح���ة ، وممار�س���ة ريا�س���ات ت�سل���ق 

اجلبال ورك���وب الأمواج – وبع�ص الوظائف الع�سكرية 

– والحرتا�ص عند ا�ستخدام املواقد والأجهزة الطبية.
   ويف الوليات املتحدة مت تطوير جهاز لعالج الأطفال 

امل�سابون بال�سرع وذل���ك با�ستخدام زيت املاريجوانا 

ل���ه  Marijuana وثب���ت اأن ه���ذا الع���الج لي����ص 
م�ساعفات على الأطفال الذين ي�ستخدمون هذا النوع 

من العالج . وثبت ان زيت املاريجوانا عالج فعال للغاية 

م���ن تخل����ص الأطفال م���ن الت�سنجات الت���ي ت�سيبهم 

ب�سورة يومي���ة. والعالج باملاريجوان���ا متوفر حاليًا يف 

ولي���ة كولورادو الأمريكية فق���ط وهناك وليات اخرى 

تدر����ص اإق���رار ت�سريع يتم مبقت�س���اه ال�سماح لالأطفال 

الذي���ن يعانون م���ن مر�ص ال�سرع م���ن احل�سول على 

ه���ذا الزي���ت . واملاريجوانا عبارة عن ازه���ار ونباتات 

تاأتي عل���ى راأ�ص جمموعة وا�سعة من ان���واع املهلو�سات 

ويوجد ت�سارب بني الدرا�سات حول كونها النوع الأكرث 

انت�سارًا وتاأثريًا ح���ول العامل ، وهي حتتوي على براعم 

م���ن النباتات املزه���رة ما ب���ني )1 – 22% ( من مادة 

)THC ( وه���ي ذو تاأث���ري خمدر وتنت�س���ر يف البلدان 

العربية باأ�سماء خمتلفة .

  ام���ا بالن�سب���ة لالأ�سخا�ص البالغني الذي���ن يعانون من 

ال�سرع غري القاب���ل لل�سيطرة فيوجد اأماًل جديدًا يلوح 

يف الأف���ق حيث اقرت اإدارة الغ���ذاء والأدوية الأمريكية 

نظام���ًا ملعاجل���ة ال�سرع اأطلق عليه ا�س���م )ار ان ا�ص (  

يتمثل يف زرع جهاز �سغري داخل اجلمجمة ي�ساعد على 

التقليل من حالت الت�سنج من خالل ا�ست�سعار وت�سجيل 

الن�ساط الكهربائي للدماغ ومن ثم يقوم اجلهاز باإر�سال 

ا�سارات كهربائية للمنطقة التي يتوقع اأن تكون م�سدرًا 

ملوجة كهربائية التي ت�سب���ب ال�سرع . ويعمل نظام )ار 

ان ا����ص ( على وق���ف الن�ساط املفاجئ للدم���اغ قبل ان 

ي�س���اب ال�سخ�ص بالت�سنج ، وح�سب ما ن�سرته �سحيفة 

نيويورك تاميز فاإن اجلهاز يعمل بالبطارية ويتم زرعه 

يف راأ�ص امل�س���اب بال�سرع مع وجود ا�سالك مو�سلة يف 

الدماغ حيث يعمل اجلهاز والأ�سالك على تتبع الن�ساط 

الكهربائ���ي للدماغ ، ويتم بعده���ا تفريغ هذه املعلومات 

عل���ى جه���از كمبيوت���ر حمم���ول مبج���رد ان يت���م تفريغ 

املعلومات يكون باإمكان الأطباء مراجعتها وحتليلها . 

ويقول الدكتور ديليب نري رئي�ص وحدة ال�سرع للبالغني 

يف م�ست�سف���ى كليفلند اأنه يعتق���د اأن هذا العالج �سوف 

ي�سك���ل اخلطوة الأوىل جليل جدي���د يف عالج ال�سرع ، 

والنظام يقدم عالجًا مو�سوعيًا حيث ل يتم اأخذ اأن�سجة 

ويبقى الدماغ �سليمًا ومن املثري اأن نالحظ ظهور طرق 

ع���الج جديدة بالرغم من اأن كلتا الطريقتني ل تزالن 

يف بداي���ة الطري���ق، اإل اأن التقدم احلا�سل يقدم الأمل 

ملر�سى ال�س���رع بال�سفاء والعي�ص حي���اة طبيعية بعيدا 

عن الت�سنج���ات والآلم واجلراحة وامل�سكالت النف�سية 

واحلياتية .
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  م���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن اجلمعي���ة تق���دم جملة من 

اخلدمات التاأهيلية لذوي الإعاقة من اجلن�سني وت�سمل 

اجلان���ب النف�سي والجتماع���ي والإر�س���ادي والتوعوي 

للع�سو والوالدي���ن كما تقدم الجهزة والأدوات الطبية 

وامل�ساعدة بالإ�سافة اإىل الت�سخي�ص النف�سي والرتبوي 

للع�س���و بعد الت�سجيل باجلمعية كم���ا تدعمه لاللتحاق 

بالتعلي���م والتدريب املنا�سب حلالته الذهنية واحلركية 

واملتابع���ة للع�س���و قب���ل وبعد واأثن���اء العم���ل والتوظيف 

باملوؤ�س�سات املختلف���ة ، وتوجد خدمات اخرى متنوعة، 

واجلمعي���ة ي�سج���ل بها خم�س���ة اعاقات ه���ي : الذهنية 

والب�سري���ة وال�سمعي���ة واحلركي���ة واملتع���ددة . وتقدم 

خدم���ات مميزة ملر�سى ال�س���رع امل�ساحب لالإعاقات 

ال�سابق���ة وتتمث���ل اخلدمات تق���دمي الرعاية من خالل 

اجلل�س���ات النف�سي���ة والإر�سادي���ة وكيفي���ة احل���د م���ن 

النوب���ات والعوامل التي ت�ساعد عل���ى زيادتها ، وتوفري 

 خدمات 
الجمعية 

القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياجات 
الخاصة لمرضى 

الص��رع

�سبل التعليم املنا�سب بالإ�سافة اإىل اخلدمات التاأهيلية 

امل�سان���دة ، كما تتعاون اجلمعية م���ع املوؤ�س�سات الطبية 

بالدولة لتقدمي العالج املنا�سب ملر�سى ال�سرع خا�سة 

احلالت ال�سديدة واملتكررة ، وتقبل اجلمعية الع�ساء 

يف مراكزه���ا املختلفة وتعق���د املحا�س���رات والدورات 

وور�ص العمل لالأع�ساء واأولياء المور ، وتعد الدرا�سات 

والبح���وث يف املج���ال وت�ساه���م مع موؤ�س�س���ات املجتمع 

القطري يف توفري اخلدم���ات التاأهليلية املختلفة لذوي 

الإعاقة .

 خدمات 
الجمعية 

القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياجات 
الخاصة لمرضى 

الص��رع

نب��ات املاريج�وان��ا
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نظم امل�رك�ز ال�ت�ع�ل�ي�م�ي ال�ت�اأه�ي�ل�ي 

ل�ل�ج�م�ع�ي����ة  ال�ت�اب����ع  ل�ل�ب�ن����ات 

ال�ق�ط�ري�ة لتاأهيل ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، مبقر امل�رك����ز، امل�ع�ر�ص 

الأن�ام����ل   « الأول  ال��س�ن����وي 

ال�ت�دوي����ر،  لإع�������ادة  ال�ذه�ب�ي����ة« 

وعمل م�سغولت يدوية بالزجاجات 

واأوراق  وال��ك�رت����ون  ال�ف�ارغ����ة 

ال�ج�رائ����د والعل���ب املعدني���ة، على 

اأيدي جمموع���ة م����ن ال�ب�ن�ات م�ن 

ذوي الح�ت�ي�اج�ات اخلا�سة، والذي 

�سي�ستمر مل���دة يوم���ني، ب�م�ن�ا�س�ب�ة 

ال�ي����وم ال�ع�امل����ي ل�ل�ت�وح����د املوافق 

ي���وم 2 اأبري���ل من كل ع���ام. وقالت 

ال�سي���دة نعم���ات املط���ري م�سرف���ة 

للبنات،  التاأهيلي  التعليم���ي  املركز 

اإن املركز قام بتنفيذ املعر�ص على 

اإ�س�راف  وت�ح�ت  م�ن�ت��س�ب�ي�ه،  اأيدي 

ع�دد م���ن امل�سرفات الجتماعيات، 

لفت���ة اإىل اأن 70% م���ن �سناع���ة امل�سغ���ولت متت على 

اأي�دي ال�ب�ن�ات م����ن ذوي الح�ت�ي�اج�ات ال�خ�ا�س�ة، واأن 

امل�رك�ز �سيقوم �سنوي���ًا ب�اإق�ام�ة امل�ع�ر����ص، ب�الإ�س�اف�ة 

اإل��ى ع���دد من الأن�سطة الأخ���رى. وت�اب�ع�ت » امل�ع�ر�ص 

ن�ت����اج ور����ص ا�س�ت�م�رت م����ن �س�ه�ر ن�وف�م�ب����ر امل�ا�س�ي 

مل�ن�ت��س�ب����ي امل�رك�ز ح�ي�ث ت�م ت�دري�ب امل�ن�ت��س�ب�ني ع�ل�ى 

ت�دوي�ر امل��خ��ل��ف��ات البيئية ف�ي ق�وال�ب فنية وذل�ك وفقا 

مل�ست���وى ك�ل اإع�اق�ة فالإعاقة احلركية ي��ت��م ت�دري��ب��ه��ا 

ع��ل��ى ت�ن�م�ي�ة م�ه�ارات الأن�ام�ل ح�ي�ث ي�وج�د ب�امل�رك�ز 

ت�ن�ظي��م مع��رض األن�ام�ل ال�ذه�ب�ي�ة
ل�ذوي االحتي�اج�ات الخ�اص��ة
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ب�رام�ج خ����ا�س����ة ب�ك�ل �س�ري�ح����ة ت�ع�م�ل ع�ل�ى تنميتها 

ف�ن�ي����ا واإب�داع�ي����ا ب�ال�س�اف����ة اإىل التاأهيل الجتماعي 

والتكيف مع الواقع« . 

واأع�����رب ال�سي���د �س���امل حم���ود اآل �سايف م�دي����ر اإدارة 

ال�رق�اب�ة ال���ب���ل���دي���ة، ع�ن �س�ع�ادت�ه ل�ح��س�ورة اف�ت�ت�اح 

امل�ع�ر�ص ال�سن���وي الأول »اأن�ام�ل ذهبية« لإع�ادة تدوير 

امل����واد املعدنية والبال�ستيكي���ة وحتويلها اإل�ى قطع فنية 

عل���ى اأيدي ذوي الح�ت�ي�اج����ات ال�خ�ا�س�ة، م�سريًا اإل�ى 

اأن����ه انبهر م����ن م�ستوى املنتجات وامل�سغ���ولت اليدوية 

الت���ي �ساهده���ا. واأ�س���اف اأن ه���ذه الأن�سط���ة يج���ب 

دعمه���ا وت�سجيعه���ا من قب���ل موؤ�س�سات الدول���ة، نظرًا 

الح�ت�ي�اج����ات  ذوي  بتاأهي���ل  الجتماعي���ة  لأهميته���ا 

م������ن  ل�ال�س�ت�ف����ادة  م�ه�ارات�ه����م  وتعزي���ز  ال�خ�ا�س����ة 

ط�اق�ت�ه����م العالي���ة، م�وؤك����دًا اأن ه����ذه امل�ع�ار����ص من 

�ساأنها اإف�ادة البيئ���ة م�ن خ�الل اإع�ادة تدوير املخلفات 

الكرتونية والورقي���ة واملعدني���ة والبال�ستيكية. وت�م�ن�ى 

اآل �س�اف����ي م����ن اأن ي��س�ت�م�ر امل����ع����ر����ص ف����ي ت�ق�دي�م 

ت�ح�ف����ه ال�ف�ن�ي����ة امل�ت�م�ي����زة، ل�ت�ن�م�ي�ة م�ه����ارات ذوي 

امل�ج�ت�م����ع  ل�ي��س�ت�ف�ي����د  ال�خ�ا�س����ة،  الح�ت�ي�اج����ات 

ال�ق�ط�ري م�ن ط�اق�ت�ه�م ال�ت�ي ت�ساهي طاقات ومهارة 

الأ�سوي���اء. ك�م�ا اأك�������د اأم�ي�ر امل����ال م�دي����ر ال�ج�م�ع�ي�ة 

ال�ق�ط�ري����ة ل�ت�اأه�ي����ل ذوي الح�ت�ي�اج����ات ال�خ�ا�س����ة، 

اأن امل�ع�ر����ص ي�ظ�ه�ر م�دى ال�ق����درات املبهرة والالفتة 

للنظ���ر لفئ���ة م���ن ف�ئ����ات امل�ج�ت�م����ع ال�ت����ي ت�ث�ب�ت عن 

ج�دارة م����دى ا�ستحقاقها ف�ي ت�ساه���م ب�سكل فعال يف 

بن���اء املجتمع، م�سيف���ًا اأن املعر����ص يت�سمن عددا من 

الأعم���ال وامل��س�غ�ولت ال�ي�دوي����ة امل�ب�دع�ة، واأن الفكرة 

يف حد ذاته���ا خالقة وت�ساهم يف احلف���اظ على البيئة 

القطرية. 

ومن جانبه اأع���رب ال�سيد طالب عفيف���ة ع�سو جمل�ص 

اإدارة اجلمعي���ة القطري���ة لتاأهي���ل ذوي الحتياج���ات 

اخلا�سة، ع�ن �س�ع�ادته بامل��س�ارك�ة ف�ي افتتاح امل�ع�ر�ص 

الأول »الأن�ام����ل ال�ذه�ب�ي�ة«، م��س�ي�رًا اإل�ى م�دى اأه�م�ي�ة 

تنمي���ة ذك����اء ومه���ارات ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة، 

وال���ع���م������ل امل��س�ت�م����ر ع�ل����ى ت�ط�وي�ره����ا، لال�ستفادة 

منه���م، واإح�سا�سه���م باأنه���م ج���زء فعال م���ن املجتمع 

ولي����ص مهم�سًا. وي�سم امل�ع�ر�ص ع����ددا م�ن امل�سغولت 

ال�ي�دوي�ة والأع�م�ال ال�ف�ن�ي�ة ال��رائ��ع��ة م����ن امل�خ�ل�ف�ات 

ك���ال���ج���رائ������د ال�ق�دي�م����ة وال�زج�اج����ات وال�ك�رت����ون 

وع�ل�ب امل�ي�اه البال�ستيكية، وغريها من املخلفات، حيث 

تعتمد فكرة املعر�ص على اإع���ادة تدوير ه�ذه املخلفات 

وحتويله���ا اإىل م�سغ���ولت فني���ة عل���ى اأي����دي جمموعة 

م���ن ذوي الإعاق���ة ومر�س���ى التوح���د. ي�س���ار اإىل اأن 

املرك���ز التعليمي التاأهيلي ل�ل�ب�ن����ات ال�ت�اب�ع ل�ل�ج�م�ع�ي�ة 

ال�ق�ط�ري�ة لتاأهيل ذوي الح�ت�ي�اج�ات اخلا�سة وي��س�ع�ى 

اإل������ى ت�ح�ق�ق درج����ة منا�سبة م����ن التكيف ال�سخ�سي 

والجتماع���ي ل�ل�ح�ال����ة ح��س�ب ق�درات����ه واإم�ك�ان�ي�ات�ه، 

وال����ع����م����ل ع�ل�ى اإك������س��������اب امل�ل�ت�ح�ق�ني ال�سلوكيات 

والت�سرفات ال�ستقاللية، وتقدمي الرعاية واخلدمات 

املتكامل���ة ل�ل�م�ع����اق م���������ن ال����ن����اح����ي�������ة ال�ن�ف��س�ي�ة 

والتعليمية والجتماعية والأ�س�ري����ة، وت�دري�ب ال�ط�ف�ل 

للتعبري ع�ن نف�سه وتنمية ه�واي�ات�ه م�ن خ��الل الأن�سطة 

الريا�سي���ة والفني���ة والريا�سي���ة، ف�س���ال ع���ن تزوي���د 

الأهايل باخلربات الالزمة لرعاية ومتابعة الطالب.
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• ن�ب����ذة ع���ن ال�ت���وح�����د	

• مناذج للعالجات املختلفة	

• لبع�ص لزامات الطفل التوحدي	

• كيف تلعب مع طفلي ذوي التوحد	

• اأهم امل�ساكل الأ�سا�سية واحللول املنا�سبة لها	

 تاريخ درا�سة ا�سطرابات طيف التوحد

 ،)Leo Kanner( كتب ليو كانر )يف ع���ام )1943

توحدي���ني  اعتربه���م  الذي���ن  الأطف���ال  ح���الت  ع���ن 

)Autistic (، والذي���ن لديه���م م�سكالت عديدة يف 

التوا�س���ل، والتفاعالت الجتماعي���ة، ف�سال عن وجود 

احلركات التكرارية الغريبة، والرف�ص القهري للتغيري.

 Hans ( كت���ب هان���ز اأ�سربج���ر )ويف ع���ام )1944

Asperger ( ، عن حالت الأطفال الذين يعتربهم 
لديه���م ا�سط���راب توح���دي وم���ع ذلك يتمتع���ون بقدر 

منا�سب من الذكاء الع���ادي، وامل�ستوى اللغوي العادي، 

ولكنه���م عادة ما يكونوا منعزلني اجتماعيًا ، كما تكون 

لديهم ميول ا�ستحواذية يف جمالت �سيقة وذلك ب�سكل 

غريب اأو خارق للعادة.

 كيف حتدد ا�سطرابات طيف التوحد؟

هن���اك خم�س���ة ا�سراب���ات مت�سابهة تت�سم���ن جميعها 

والتفاع���الت  التوا�س���ل،  تتعل���ق مبه���ارات  م�سك���الت 

الجتماعية، واأمن���اط ال�سلوك التكرارية والعملية وهي 

: ا�سطراب التوح���د، ومتالزمة اأ�سربج���ر وا�سطراب 

الطفول���ة التفككي، ومتالزمة ريت، والإ�سطراب العام 

اأو املنت�سر غري املحدد يف مكان اآخر.

يت�س���م ا�سط���راب التوح���د بجوانب ق�س���ور عديدة يف 

التوا�س���ل، والتفاعالت النمطي���ة الجتماعية، والأداء 

الوظيفي العقل���ي، وغالبًا 

حرك���ات  يت�سم���ن  م���ا 

تكرارية ومنطية ف�ساًل عن 

والإدراكات  التغيري  مقاومة 

احل�سية غري العادية.

بينما يتمتع اأولئك الأفراد الذين 

اأ�سربج���ر  متالزم���ة  م���ن  يعان���ون 

مبه���ارات عقلي���ة ولغوي���ة اأعل���ى وذلك 

قيا�س���ًا باأقرانه���م الذين يعانون م���ن ا�سطراب 

التوح���د، ولكنهم م���ع ذلك يواجه���ون م�سكالت اأخرى 

عديدة يف املجالت الأخرى املميزة ل�سطرابات طيف 

التوحد )ASD(، وخا�سة التفاعل الجتماعي.

 من���اذج للعالج���ات املختلف���ة لبع����ص لزام���ات الطفل 

التوحدي.

امل�سي على اطراف اال�سابع

1- ت�ستخ���دم التماري���ن اجل�سدي���ة يف بع����ص الحيان 

لتمدي���د الأوت���ار، وذل���ك لتقلي���ل ظاه���رة امل�س���ي على 

اأطراف الأ�سابع، ولكن هذا النوع لقى جناح ب�سيط.

 Vestibular( الدهلي���زي  النظ���ام  ق�س���ور   -2

 )system
يعترب م�سكلة عامة يف التوحد، وبالتايل ميكن اأن يكون 

الت����وح���د
اإعداد معلمة النطق

نيلل�ي اإب�راه�ي�م

مبنا�سب���ة  اجلمعي���ة  مطوي���ات 

اليام عاملية لذوي العاقة
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م�سئول عن ظاهرة امل�سي على اطراف القدم، والنظام 

الدهليزي هو يوفر الدعم للمخ اخلا�ص بحركة اجل�سم 

وموقع���ه، ورمبا يكون م�سئوًل ع���ن تقليل اأو اإنهاء امل�سي 

على اأطراف ال�سابع وذل���ك با�ستخدام طريقة توفري 

احلوافز الدهليزي���ة العالجية للف���رد. )مثل التزحلق 

على لعبة التزحلق(

3- رمبا يكون امل�سي على اأطراف الأ�سابع متعلق ب�سكل 

مبا�سر اأو غري مبا�سر مب�ساكل الروؤية الدهليزية، ولقد 

اأجري���ت العدي���د م���ن درا�س���ات الأبحاث م���ع الدكتور 

يف  الب�سري���ة  الإدارة  مرك���ز  يف  كب���الن(  )ميلف���ني 

)تاريت���ون ، نيويورك( ولحظ���ت اأن اأربع حالت قد مت 

اإنهاء ظاهرة امل�سي على اأطراف الأ�سابع لديهم خالل 

 Prism( ث���واين، بعد اإرتدائهم العد�س���ات املن�سورية

.)Lences
�سرح الربنامج

تق���وم العد�س���ات املن�سوري���ة بتغيري جم���ال روؤية الفرد 

اإىل اليم���ني والي�س���ار والأعل���ى والأ�سف���ل، حي���ث طور 

الدكت���ور )كب���الن( واأخ�سائي الب�سري���ات اإجراءات 

التقومي الغري �سفهية، وذلك لتحديد الجتاه ال�سحيح 

ودرجة تغري املكان بالن�سبة للعد�سات املن�سورية، وذلك 

عك����ص التدخ���الت اخلا�س���ة الأخ���رى بالتوح���د، فاإن 

التغ���ري يف النتباه وال�سلوك ميك���ن مالحظته فورًا بعد 

اأن يرت���دي الفرد العد�س���ات املن�سوري���ة. اإن ا�ستخدام 

العد�س���ات املن�سورية جزء من »التدري���ب على الروؤية« 

حي���ث ي�ستمر التدريب مل���دة عام وي�ستم���ل على ارتداء 

العد�س���ات املن�سوري���ة واأداء تدريب���ات حركي���ة يومية، 

وبع���د ا�ستكم���ال التدري���ب ل يحتاج الف���رد اإىل ارتداء 

العد�سات املن�سوريةوهناك طريقة اأخرى لعالج امل�سي 

على اأطراف الأ�سابع وهي )الوتر، ويف معظم احلالت 

يتم ا�ستخدام اجلبرية كل ا�سبوعني باإجمايل من 8-6 

ا�سابيع.

وهن���اك نوع اآخر من الع���الج يتطلب اجلراحة ويتطلب 

ارتداء جبرية ال�س���اق الطويلة ملدة �ستة ا�سابيع، ويليها 

لب�ص رباط �ساغط ملدة عدة اأ�سهر

من املهم بالن�سبة لالأباء اأن يعرفوا قدر المكان، كيفية 

ع���الج امل�سي على اأطراف الأ�سابع قبل اختيار التدخل 

املنا�سب للعالج.

االإ�سـاد التـربـوي فـي اللـعــب

Educational Guidanc of play
يتجل���ى دور الأ�سرة ودور املتخت�س���ني يف كيفية الإ�ساد 

والتوجي���ه ال�سحي���ح لأطف���ال التوح���د اأثن���اء اللع���ب 

واأثن���اء طلبهم امل�ساركة معهم باللع���ب ومعرفة الطرق 

ال�سحيحة واملقبولة لتعديل �سلوكهم ويربز دور املعلمة 

ودور اأولياء الأمور يف تعليم التوحديني مبعادلة ب�سيطة 

ت�ساعده���م يف فهم معن���ى امللكية مث���اًل، ون�سرب على 

ذل���ك مث���اًل له���ذه املعادل���ة الب�سيط���ة ف���اإذا مل يعرف 

الطف���ل التوحدي ملن تكون ه���ذه اللعبة من اللعب نقول 

ل���ه »هذه اللعبة ملرمي« اأو ه���ذه لعبة »مرمي«  ونخ�س�ص 

اأماكن وا�سحة تفيد معنى امللكية، ولبد يف هذا املجال 

اأن تطل���ع الأ�س���رة على بع����ص العتب���ارات والنظريات 
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املخت�سة يف درا�سة الباعث ال�سلوكي للتوحديني، 

حي���ث اأن من�س���اأ هذاالباع���ث ال�سلوك���ي ه���و التعزيز 

)اللعب( و�سرورة اقرتانه اأي�سا باملُعززات الإجتماعية 

) مث���ل الإبت�سام���ة ، قبل���ة على الوجه، كلم���ة اأح�سنت، 

نظرة اإعجاب(.

هل الآباء لهم دور يف جعل الألعاب من الو�سائل املُ�سجعة 

واملٌُحفزة يف عمليات تعديل ال�سلوك املُ�ستهدف اأم ل؟

م���ن املاُلح���ظ اأن التوحدي���ني لديهم اإح�سا����ص عندما 

ُي�ساركهم الآباء يف اللعب مثل القيام بالآتي:

عالقتهم. عن  والتعبري  معهم  	••الر�سم 
	••م�ساركة الوالدان باأن�سطة اأخرى )لعبة الأرجيحة(.
وجميع ه���ذه الأمور حُتقق للتوحدي���ني الأمان والدفء 

العائلي والتي ت�سهم يف الأمن النف�سي عند اأي م�سكلة.

ولبد عند م�ساركته���م يف اللعب من تقدمي الإر�سادات 

الب�سيطة وتعويدهم على الإ�ستماع اإليها.

     كيف تلعب مع طفل ذوي التوحد؟

خالل اللعب يتعلم الأطفال

املالئم 	••ال�سلوك 
	••اخليال

العالقات 	••بناء 
املالئمة 	••اللغة 

املهام 	••اإمتام 
الدور 	••اأخذ 

	••التقم�ص
للعب املتنوعة  الطرق  على  	••القدرة 

املتبادل 	••التفاعل 
الأه���م من ذلك هو امل���رح وال�ستمتاع. وجوهريا يعترب 

اللع���ب مه���ارة مهمة تكّم���ل حتليل ال�سل���وك التطبيقي 

)ABA( وتعمم املهارات التي ُدر�ست اعتياديًا.

اأهم امل�ساكل االأ�سا�سية واحللول املنا�سبة لها

االندماج االإجتماعي :

الطف���ل التوح���دي ينع���زل ع���ن الع���امل اخلارجي من 

حوله، وحتى عن اأقرب النا�ص اإليه والديه فلي�ص هناك 

عواطف متبادلة معهم، ولي����ص هناك مقدرة للتوا�سل 

معهم �سواء كان ذلك لغويًا اأو حركيًا ل ي�ستطيع التعبري 

ع���ن احتياجاته اأو طلب امل�ساعدة م���ن الآخرين لذلك 

يجب على الأم:

1- اإحت�سان���ه ودغدغته واحلديث معه، فهي لن ت�سره 

اإن ه���ي اأقحمت عزلته، كما يجب اإفه���ام الأم اأن عدم 

تفاعله���ا معه ل يعني عدم رغبت���ه بها اأو بحديثها، كما 

اأن الإ�ستمرارية يف ذلك من اأهم نقاط النجاح.

2- عدم اجللو�ص ام���ام التلفزيون لفرتات طويلة، قلل 

م���ن وقت م�ساهدة التلفزيون ل�ساعة واحدة اأو �ساعتني 

اأ�سبوعيا.

3- اإذا ك���ان الطفل كبريًا قلل م���ن وقت األعاب الفيديو 

والكمبيوت���ر لأنها متنع تطور امله���ارات املرئية الالزمة 

التي تطلبها القراءة يف وقت لحق.

4-خ���ذ طفل���ك اإىل زي���ارة الأ�سدق���اء واللع���ب خارج 

املنزل.
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5- اإقراأ لطفلك يوميًا ملدة 15 دقيقة و�سجعه على خلق 

ق�سة م���ن عقله مما قراأته له )وه���ذه الطريقة �سوف 

تزيد من مهارات الذاك���رة املطلوبة يف جميع الأن�سطة 

املدر�سية(.

6- عّر�ص طفل���ك ل�سماع املو�سيق���ى الكال�سيكية عدة 

م���رات حيث يق���ول الباحث���ون اأن ه���ذه الطريقة تزيد 

مهاراتهم املعرفية والدراكية.

ال�سراخ وعدم النوم:

ال�س���راخ وعدم الن���وم لياًل من عالم���ات التوحد التي 

تظه���ر عمر مبك���ر يف الكثري من اأطف���ال التوحد، وقد 

تك���ون م�سحوب���ة بالكث���ري م���ن احلركة م���ن عالمات 

التوحد التي يف عمر مبكر يف الكثري من اأطفال التوحد، 

وقد تكون م�سحوبة بالكثري من احلركة مما ي�ستدعي 

رقاب���ة الوالدين امل�ستمرة وعنايتهم، فتوؤدي اإىل اإجهاد 

الطفل ووالديه، كما يحتاج الطفل اإىل الرعاية النهارية 

فتزيد الأعباء على الوالدين، ويزيد التعب والإرهاق.

مم���ا ي�ستدع���ي التن���اوب ب���ني الوالدي���ن لتق���دمي هذه 

الرعاية ومن املالحظ اأن ال�سهر الليلي يقل مع التقدم 

يف العمر بع�ص الأطف���ال يرغبون يف ترك النور م�ساء 

واآخرين يحبون الظ���الم، البع�ص يحتاج اإىل الهزهزة 

قب���ل الن���وم واآخ���رون  اإىل اللف يف املالي���ة، لذلك فاإن 

معرفت���ك لطفلك وما يف داخله من م�ساعر يف الطريق 

لالأ�سلوب الأف�سل للمعاملة.

نوبات الغ�سب وال�سراخ :

وال�سراخ  الغ�سب  نوبات 

حت�سل يف اأي مرحلة 

تكون  وق���د  عمري���ة 

اأو  اأ�سب���اب  ب���دون 

وا�سحة،  مقدمات 

الغال���ب  يف  ولك���ن 

ه���ي طريق���ة للتعب���ري 

ع���ن النف�ص والحتي���اج، فالطفل 

التوحدي تنق�سه اأدوات اللغة والتعبري اأو كرد فعل 

للتعب���ري عن غ�سبه اأو لتغيري عادات���ه، وقد ي�ستخدمها 

الطفل لتلبية طلباته، فهو يعتمد على النمطية التكرارية 

يف اللع���ب، وق���د متت���د النوب���ة الواحدة لع���دة �ساعات 

مما ي�سط���ر العائلة لتلبية طلبات���ه، والطفل يتعلم من 

ال�ستجاب���ة في�ستخ���دم هذا ال�سلوب ع���ن كل احتياج، 

وق���د ي�ستخدمها يف الأماكن العام���ة ويف وجود الغرباء 

كو�سيلة �سغط ملنع نوب���ة الغ�سب وال�سراخ يجب عدم 

ال�ستجاب���ة له وعدم تنفيذ احتياجات���ه )وذلك يحتاج 

اإىل اأع�س���اب حديدي���ة واآذان �سم���اء(، وتلبيته���ا بعد 

انتهاء النوبة.... ، واإفهامه ذلك باللعب معه والبت�سام 

ل���ه ، واإعطائ���ه اللعبة املف�سل���ة له، وق���د ل يكون ذلك 

بال�سئ الي�س���ري فقد حتدث يف الأماك���ن العامة فتكون 

موؤملة للوالدين وتكون نظرات النا�ص قا�سية عليهم.

التخريب:

البع����ص من اأطفال التوحد يعي�س���ون هادئني يف �سمت 

يف عاملهم اخلا����ص، واآخرين قديكونون هادئني لبع�ص 

الوق���ت ولك���ن ل ي�ستطيع���ون التعب���ري ع���ن عواطفهم 

واأح�سا�سيه���م، ل ي�ستطيعون التوا�س���ل مع املجتمع من 

حولهم، قد يعي�ص مع لعبة معينة يلعب بها ب�سكل منطي 

متك���رر، وهذا الطفل قد يعجب���ه �سوت تك�سري الزجاج 

مثاًل، فنجده يقوم بتك�س���ري الأكواب لي�ستمتع باأ�سوات 

التك�س���ر، واآخر قد يجد املتع���ة يف �سوت التمزق، واآخر 

قد يعجبه هدير املاء من ال�سنبور، فرناه متاأماًل املياه 

املتدفقة، هوؤلء الأطفال يحتاجون امل�ساعدة باحلديث 

معه���م، واإفاهمهم اخلطاأ وال�س���واب، واإيجاد الألعاب 

امل�سلي���ة وذات الأ�سوات لي�ستمتع به���ا وتكرار التوجيه 

بدون عنف.
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* يق���وم مركز اأبحاث التوح���د باأمريكا - والذي يحمل 

�سع���ار اأن التوحد قابل لل�سف���اء - بتبني بروتوكول دان 

DAN والذي ي�سمى اأي�سا التدخل الطبي احليوي.
* ق���ام املركز بالفح����ص الدقيق للعديد م���ن الأطفال 

التوحديني.

* اكت�سف اأن اأغلبيته���م ي�سرتكون يف عدد من امل�ساكل 

ال�سحية )خا�سة يف الأمعاء( والتي توؤثر - مع العوامل 

البيئية - على وظائف املخ، خا�سة الأمامية منه.

* وهي املنطقة امل�سوؤولة عن التوا�سل  واللغة وال�سلوك.

* وه���ذا هو التف�س���ري العام لإ�سط���راب التوحد ح�سب 

نتائج اأبحاث املركز.

قد لوح���ظ حت�سن بع�ص هوؤلء الأطف���ال خا�سة اإذا مت 

بدء العالج يف عمر مبكر )اأقل من 3 �سنوات(.

مراح�ل تطبي��ق بروتوكول دان
املرحلة االأوىل :

1- ات�ب�اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي مع��ني :

- وهذه اخلطوة هامة جلميع الأطفال.

- البتع���اد عن الأطعم���ة امللونة والت���ي حتتوي على 

نكهات �سناعية مثل نكهة الفانيليا والفراولة .. الخ.

- البتع���اد ع���ن الأطعم���ة الت���ي حتتوي عل���ى مواد 

حافظ���ة مثل املعلبات وال�سوربات �سريعة التح�سري، 

والع�سائر املعلبة واأكيا�ص البطاطا )ال�سيب�ص(.

- البتع���اد ع���ن ال�سكريات ال�سناعي���ة التي حتتوي 

على ا�سبارتيم.

- الكثار من اخل�سروات والفواكه.

- التقليل م���ن ال�سكر الأبي����ص، وحماولة ا�ستبداله 

ب�سكر الفركتوز اأو �سكر الفواكه.

2- عالج الفطري���ات والبكترييا ال�س���ارة والطفيليات 

التي ت�سيب الأمعاء:

- ي���وؤدي تناول ال�سكري���ات اإىل تزايد الفطريات يف 

الأمعاء.

- يت���م التع���رف على وج���ود الفطريات ع���ن طريق 

الت�وح�د وب�روت�وك�ول دان
اإعداد : اأ�سرف حممد عليوه

مطويات اجلمعية مبنا�سبة اليوم العاملي لذوي العاقة
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اإجراء حتليل للبول والرباز.

3- التع���رف على وج���ود اأنواع الطع���ام التي ت�سبب 

احل�سا�سية، ومن ثم البتعاد عنها:

م��ن اأه������م الأغ���ذية الت��ي ذك������ر اأن ل��ه���ا ع�الق��ة 

بالت��وح����د، اللب�ن ومنتج�ات��ه وال��ذي يح�ت���وي عل�ى 

بروتي��ن الك��ازي���ن وكذلك القمح الذي يحتوي على 

بروتني اجللوتني.

 املرحلة الثانية:

ويتم يف ه���ذه املرحلة اإزال���ة ال�سموم واملع���ادن الثقيلة 

مث���ل الزئبق والر�سا�ص بعد قيا�ص ن�سبتهما يف الدم اأو 

يف الب���ول اأو يف ال�سع���ر با�ستخدام الأدوي���ة )الكيلي�سن 

.)Chelation

1- التاأكد من اأن الطفل لديه توازن غذائي ول يعاين 

من نق�ص يف ن�سبة الفيتامينات واملعادن والأحما�ص 

الأمينية.

2- ع���دم تن���اول املع���ادن يف الأي���ام التي يت���م فيها 

الكيلي�سن *العقاقري التي تخل�ص اجل�سم من الزئبق 

تعد من اأ�سهر اأدوية الكيلي�سن، وهي تعطى للمري�ص 

اإذا ثبت اأنه يعاين من زيادة يف ن�سبة الزئبق.

* بع����ص الدرا�سات يف ه���ذا ال�سدد، اأظهرت نتائج 

مب�س���رة حي���ث اأن ه���ذا العالج ق���د اأدى اإىل حت�سن 

ملح���وظ يف اللغ���ة والتوا�س���ل الب�س���ري والتفاع���ل 

الإجتماعي.

وه���ذا التح�س���ن مل يظه���ر اإل بعد اإ�ساف���ة حام�ص 

الليبويك للعالج.

ولهــذا ين�ســح باالمتنــاع عــن تنــاول االأطعمة 

التالية :

- اللنب ومنتجاته.. وذلك ملدة ل تقل عن 3 اأ�سابيع.

- القمح وم�ستقاته.. وذلك ملدة 3 �سهور.

ولب���د اأن يت���م ه���ذا حت���ت ا�س���راف طب���ي م���ع تناول 

الكال�سيوم والفيتامينات حتى ل ي�سر هذا بنمو الطفل.

* ول ين�س���ح بوقف م�سادر الكازي���ن واجللوتني دفعة 

واح���دة، ولكن يحب���ذ وقف م�س���ادر الكازي���ن اأول ثم 

التدرج يف وقف م�سادر اجللوتني.

* واإذا حدث حت�س���ن يف حالة الطفل عند منع اللنب اأو 

القمح يف هذه املدة فيجب األ يتناول تلك املنتجات.

التحليــالت الالزمــة للتاأكــد مــن وجــود بع�ص 

ال�سمــوم والنق�ص يف بع�ــص العنا�سر الغذائية 

قبل تطبيق بروتوكول دان :

الزئب���ق  الثقيل���ة مث���ل  املع���ادن  ن�سب���ة  1- حتلي���ل 

والر�سا�ص يف الدم والبول اأو ال�سعر.

2- حتلي�ل ن�سبة الزئبق يف البول املجمع خالل اليوم 

باأكمل���ه )24�ساعة( واإذا كان���ت نتيجة هذا التحليل 

�سلبي���ة، فهذا ل يعني اأن ن�سبة الزئبق غري مرتفعة. 
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ويف بع����ص الأحيان ين�س���ح با�ستخدام امل���واد التي 

تخل����ص اجل�سم م���ن الزئب���ق )كيلي�س���ن( كو�سيلة 

ت�سخي�سي���ة ثم يعاد قيا����ص الزئبق يف البول املجمع 

يف 24 �ساعة.

3- ن�سبة الزنك والنحا�ص يف الدم.

4- قيا�ص ن�سبة الأحما�ص الأمينية الالزمة لوظيفة 

املخ يف البالزما اأو يف البول املجمع خالل 24 �ساعة.

5- حتلي���ل ال���رباز ملعرف���ة الق���درة عل���ى اله�س���م 

وامت�سا����ص الطع���ام لأن بع����ص ه���وؤلء الأطف���ال 

لديه���م ق���درة �سعيف���ة عل���ى امت�سا����ص الدهون، 

الفيتامين���ات  لمت�سا����ص  بدوره���ا  تل���زم  والت���ي 

الهامة)اأ،د،ب،ه�(.

6- قيا����ص الببتي���دات الناجت���ة ع���ن ع���دم اله�سم 

الأمث���ل لبع�ص الربوتينات مث���ل الكازين واجللوتني 

يف البول.

7- الأج�س���ام امل�سادة للفطريات )الكانديدا( وهي 

لزمة يف بداية الت�سخي�ص. ويجب تكرار قيا�سها كل 

�سنتني اأو ثالث �سنوات بعد عالج الفطريات، للتاأكد 

من عدم الإ�سابة بها مرة اأخرى.

املختلف���ة،  لالأطعم���ة  احل�سا�سي���ة  اختب���ارات   -8

ولأن تل���ك احل�سا�سي���ة  متغ���رية فيلزم تك���رار هذه 

الختبارات كل �سنة اأو �سنتني.

9- عم���ل �سورة دم كاملة، ووظائ���ف للكبد والكلى، 

قب���ل القيام با�ستخدام الأدوية التي تخل�ص اجل�سم 

من املعادن الثقيلة.

يعتم���د بروتوكول دان على تخلي����ص اجل�سم من بع�ص 

ال�سم���وم التي قد ي���وؤدي تراكمها - مع بع����ص العوامل 

البيئية الأخرى - يف ج�سم الطفل اإىل الإ�سابة بالتوحد.

مـن هــذه ال�سـمــوم:

1 - املعادن الثقيلة )مثل الزئبق والر�صا�ض(:

معظ���م الأطفال التوحديني لي�س���ت لديهم القدرة على 

التخل����ص من املعادن الثقيلة مث���ل الزئبق )املوجود يف 

التطعيمات وح�سو الأ�سنان والأغذية البحرية.. اإلخ...

يوؤدي هذا اإىل حدوث خلل يف ن�سبة اخلاليا الليمفاوية 

امل�ساع���دة مم���ا ق���د يرتتب عل���ى ذلك تكوي���ن اأج�سام 

م�سادة للم���خ وزيادة اإ�سابة ه���وؤلء الأطفال باأمرا�ص 

احل�سا�سي���ة )مث���ل الرب���و ال�سعب���ي وح�سا�سي���ة اجللد 

واحل�سا�سية لبع�ص الأطعمة(.

2- الببتيدات امل�صتقة من بع�ض االأطعمة:

والتي تت�سرب من الأمعاء للدم م�سببة احل�سا�سية لتلك 

الأطعم���ة واأهمه���ا الل���نب وم�ستقاته والقم���ح وال�سويا 

والذرة.

3- الفطريات يف االأمعاء:

والتي تقوم باإفراز ال�سموم.
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اأطف���ال متالزمة داون مت�سابه���ون يف ال�سكل حتى اأنك 

حت�سبه���م اأخ���وة واإن كانوا ي�سبه���ون والديهم، تاأ�سرك 

اإبت�سامته���م، فالب���د اأن حتبه���م، مل نك���ن نراه���م يف 

املا�س���ي اإل قلياًل لأنهم حبي�س���وا املنازل اأو لوفاتهم يف 

�س���ن مبكر لقلة العناية الطبية املقدمة لهم، لكن اليوم 

نراهم كثريًا حتى اأعتقد البع�ص اأن ن�سبتهم قد زادت، 

ولك���ن احلقيقة اأن الرعاية والهتم���ام بهم قد زاد من 

احلكومة واملجتمع، ومازالت اأ�سرهم تطمح للمزيد.

ما معني متالزمة ؟

تعن���ي جمموعة م���ن الأعرا�ص اأو العالم���ات اجل�سمية 

التي تظهر على اأكرث من طفل وب�سكل متكرر ولها �سبب  

حمدد.

ما معنى »داون«؟

داون  الربيط���اين  الطبي���ب  ق���ام  1866م  ع���ام  يف 

Dawn بو�س���ف جمموعة من الأطف���ال يت�سابهون 
يف ال�سف���ات اخللقي���ة، ومن���ذ ذلك الوق���ت ارتبطت 

الت�سمية مبتالزمة داون.

كيف حتدث متالزمة داون ؟

النوع ال�سائع من متالزمة داون هو نتيجة لوجود ثالث 

�سبغ���ات كرومو�سومات من �سبغي رق���م 21 )العدد 

الطبيعي �سبغيني( ليكون جمموع ال�سبغيات يف اخللية 

47 كرومو�س���وم )الع���دد الطبيع���ي 46(. ولذلك �سمي 

مبتالزم���ة كرومو�س���وم 21 الثالثي. والزي���ادة يف عدد 

ال�سبغات حتدث قبل التلقيح اأي قبل احلمل وبالتحديد 

عن تكوين البوي�سات عند املراأة )وهو الغالب( اأو عند 

تكوين احليوانات املنوية فبدًل من اأن تنق�سم خلية فيها 

46 كرومو�سوم اإىل خليتني )بوي�ستني( بكل واحدة 23 

�سبغ���ي اأ�سبح يف اأحد اخلالي���ا )البوي�سة( 24 �سبغي 

والأخ���رى 22 �سبغي وال�سبغ���ي الزائد هو �سبغي اآخر 

م���ن كرومو�سوم 21 وعن���د تلقيح ه���ذه البوي�سة الغري 

طبيعي���ة بحيوان من���وي �سليم فاإن جمم���وع ال�سبغات 

ي�سبح 47 فتحدث متالزمة داون.

م��ت��الزم���ة 
داون

معل�وم�ات 
ع��ام���ة

م��ت��الزم���ة 
داون

معل�وم�ات 
ع��ام���ة

مطويات اجلمعية مبنا�سبة اليوم العاملي لذوي العاقة
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ما هي اأ�سباب متالزمة داون؟

ال�سع���وب وجمي���ع  حت���دث متالزم���ة داون يف جمي���ع 

الطبقات الجتماعية ويف كل بالد العامل.

اإن الأ�سباب احلقيقية التي اأدت اإىل زيادة الكرومو�سوم 

رقم 21 عند انق�سام اخللية غري معروفة.

لي�ص هناك عالقة بني متالزمة داون والغذاء اأو الأدوية 

ول مر����ص الأم اأو الأب قل اأو بعد احلمل. هناك عالقة 

واحدة فقط تثبت علميًا وهي ارتباط هذا املر�ص بعمر 

الأم. فكلم���ا تق���دم بامل���راأة العمر زاد احتم���ال اإ�سابة 

اجلنني بهذا املر�ص.

ما هي ن�سبة حدوث متالزمة داون ؟

احتمال ولدة طف���ل مبتالزمة داون يزداد بزيادة عمر 

امل���راأة مع الع���م اأن 80% من الأطفال يول���دون لأمهات 

اأعمارهن ل تتجاوز 35 �سنة لأن معظم الولدات ب�سكل 

عام حتدث حتت هذا العمر.

هل متالزمة داون وراثية ؟

هي خلل يف املادة الوراثية ويف اأغلب الأحيان ل ينتقل بني 

جي���ال  ولك���ن عن���د ولدة طفل الأ

داون  مبتالزم���ة 

م���ن الن���وع ال�سائع 

التكرار  فاحتم���ال 

1% تقريبًا.

ما هي االأعرا�ص امل�ساحبة؟

جمي���ع اأطف���ال متالزم���ة داون لديه���م جمموع���ة م���ن 

الأعرا����ص تختلف �سدتها ودرجته���ا من طفل لآخر ول 

ميكن معرفة �سدة ودرجة الإ�سابة ومن هذه الأعرا�ص 

عند الولدة:

• �سعف البنية.	

• ارتخاء الع�سالت والتاأخر احلركي.	

• تاأخر النمو واكت�ساب املهارات الذهنية.	

• �سعوبات النطق والتخاطب.	

كيف يتم ت�سخي�ص متالزمة داون ؟

يت���م ت�سخي����ص متالزم���ة داون م���ن خ���الل الأعرا�ص 

اجل�سمي���ة ومالمح الوجه ويت���م تاأكيد الت�سخي�ص عرب 

فح�ص الكرومو�سومات بعينة الدم.

ما عالمات متالزمة داون ؟

هناك بع�ص العالمات اجل�سدي���ة املميزة التي جندها 

يف اأغلب اأطفال متالزمة داون ومنها :

• ق�سر القامة.	

• الوجه املفلطح والأنف ال�سغري.	

• الفم ال�سغري، والل�سان الذي يبدو اأكرب من الل�سان 	

العدي، وقد يكون مت�سققًا.

• يكون اجتاه طرف العني اخلارجي اإىل اأعلى وفتحتا 	

العينني �سغريتني مع وجود ثنية على زاوية العينني 

الداخلية من الأنف.

• يكون اجلزء اخللفي من الراآ�ص م�سطحًا.	

• اأ�سابع اليد ق�سرية وبالكف خط اأفقي واحد.	
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هل هناك عيوب خلقية؟

هن���اك عيوب خلقية تزيد ن�سب���ة حدوثها لدى الأطفال 

امل�ساب���ني مبتالزمة داون اأكرث م���ن الأطفال العاديني 

مث���ل عي���وب القلب اخللقي���ة عيوب اجله���از التنف�سي، 

عيوب اجلهاز اله�سمي وغريها.

هل هناك م�ساكل �سحية ؟

اأطف���ال متالزم���ة داون تزيد لديه���م التهابات اجلهاز 

التنف�س���ي العلوي، كالته���اب اللوزت���ني وم�ساكل ال�سمع 

والب�سر وا�سطرابات الغدة الدرقية.

ماذا عن التعليم ؟

ميك���ن لطف���ل متالزم���ة داون اأن يتعلم، ولكن���ه يحتاج 

لوق���ت اأطول، لذلك يتم تعليمه���م يف ف�سول خا�سة يف 

املدر�س���ة العادية، وهو ما ي�سمى بف�سول الدمج، ولكن 

البع����ص منهم يحت���اج للتدريب من خ���الل هذه برامج 

الرتبية الفكرية.

كلمة لأهايل للجميع

يحثنا ديننا احلنيف على الرتاحم والتكافل فيما بيننا. 

فلذل���ك اأه���ايل واأف���راد متالزمة داون بحاج���ة للكلمة 

الطبي���ة التي تعينه���م على حمل الأمان���ة والبتعاد عن 

عب���ارات ال�سفقة اأو الكلمات اجلارح���ة، فهم جزء من 

ه���ذ املجتم���ع ونتمنى م���ن املوؤ�س�سات تبن���ي ق�ساياهم 

وتقبلهم ودجمهم مع اجلميع.

معلومات خاطئة عن متالزمة داون

• متالزمة داون حالة نادرة	

• متالزمة داون حالة مر�سية ميوؤ�ص منه	

• اأفراد متالزم���ة داون يقيم���ون مبوؤ�س�سات الرعاية 	

ومراكز التاأهيل.

• اأفراد متالزمة داون يعانون من تاأخر عقلي �سديد	

• اأفراد متالزمة داون غري قابلون للتعلم.	

• ل ميك���ن توظيف الأ�سخا����ص داون تكوين عالقات 	

حميمة متبادلة توؤدي اإىل الزواج.

معلومات �سحيحة عن متالزمة داون

حتدث حال���ة واحدة ملتالزمة داون لك���ل 600 - 1000 

حالة ولدة يف جميع اأنحاء العامل.

ه���ي حال���ة خلقية ولي�س���ت مر�سية تنتج ع���ن زيادة يف 

كرمو�سوم 21 ولذلك ل ميكن تغيري تركيبتها الوراثية.

اأفراد متالزم���ة داون لهم م�ساعر واأحا�سي�ص تعرب عن 

الفرح واحلزن كبقية النا�ص الآخرين.

طفل متالزمة داون ميلك عاطفة حنونة وحمب، وطبعا 

لطيف ومطيع ومرح مما يجعله حمبوبًا.

تتف���اوت درج���ة الق�س���ور وعنده���م م���ن اخلفيفة اإىل 

ال�سدي���دة ولك���ن الغالبي���ة تبق���ى حم�س���ورة يف جمال 

الق�سور املتو�سط.

هم ق���ادرون عل���ى التعل���م اإذا اثرينا حياته���م بدوافع 

وحوافز تزيد احتمال حدوثها مع زيادة عمر الأم.

باإمك���ان الن�س���اء منهم اإجن���اب الأطف���ال، اإل اأن ن�سبة 

اإجن���اب طف���ل متالزم���ة داون ت�س���ل اإىل 50 % بينم���ا 

الذكور ل ينجبون.

للمزيد من املعلومات

ميكنك الت�سال باملراكز املتخ�س�سة فلديهم اخلربة 

مل�ساعدة الوالدين.
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و�سل اإىل الدوحة  قارب »رحلة الأمل« الكويتي يف ثاين 

حمطات رحلت���ه التي انطلقت من الكوي���ت وت�سمل 19 

دول���ة لإي�سال �سوت ذوي الإعاقة الذهنية ولفت انتباه 

الع���امل اإليهم، وك���ان يف ا�ستقب���ال الق���ارب اأمري املال 

املدي���ر التنفيذي لالحتاد القط���ري لذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة وع���دد من اأع�س���اء الحتاد والدكت���ور �سيف 

احلجري نائب رئي�ص موؤ�س�سة قطر .

وي�س���م القارب الذي مت ت�سنيع���ه يف الكويت بطول 88 

قدما طاقما مكونا من 16 �سخ�سا منهم ت�سعة مالحني 

م���ن اأ�سحاب الكفاءة من العامل���ني يف البحرية التابعة 

ل���وزارة الدفاع الكويتية ومي���ر برحلته على 37 ميناء يف 

خمتل���ف دول العامل خالل م���دة اإبحار تبلغ حوايل 210 

اأيام يعرب خاللها املحيط متوجها اإىل املوانئ الأمريكية.

وي�س���ل القارب الدوح���ة يف اإطار مب���ادرة من الكويت 

واخلليج اإىل العامل لإعطاء ذوي الحتياجات اخلا�سة 

هذه الفر�سة لإظهار التحدي.

ق���ارب »رح�ل��ة األم��ل« 
الكويت�ي يص�ل الدوحة

إليصال صوت ذوي االعاقة الذهنية

و يرافق الرحلة جمموعة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

وبع�سهم اأبطال الغو�ص وله���م ممار�سات يف الهتمام 

بالبيئة البحرية.

اهتمام كبري

واأك���د الدكت���ور �سيف احلج���ري نائب رئي����ص موؤ�س�سة 

قطر اإن الرحلة حتظ���ى باهتمام كبري من قبل الكويت 

وقط���ر لفتا اإىل انه كان احد امل�ست�سارين لقارب الأمل 

منذ ب���دء التفكري يف بنائه لهذه املهمة وهو حلم اأ�سبح 

حقيق���ة حيث عمل���ت املجموع���ة ل�سن���وات طويلة حتى 

ت�سب���ح ال�سفين���ة واقعا وه���ي مبادرة من قب���ل الكويت 

واخلليج اإىل العامل لإعطاء ذوي الحتياجات اخلا�سة 

هذه الفر�سة لإظهار التحدي.

واأ�س���اف يرافق الرحلة جمموعة من ذوي الحتياجات 

اخلا�س���ة وبع�سهم اأبطال يف الغو����ص ولهم ممار�سات 

يف الهتمام بالبيئة البحرية ولأهاليهم دور يف الو�سول 

بالرحلة اإىل حمطاتها.

ق���ارب »رح�ل��ة األم��ل« 
الكويت�ي يص�ل الدوحة

إليصال صوت ذوي االعاقة الذهنية
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وقال اننا �سعيدين با�ستقبال هذه الرحلة وم�ساعدتهم 

يف الو�سول اإىل كافة املوانئ وعبور املحيط لنقل ر�سالة 

وا�سح���ة من اخللي���ج اإىل كل الع���امل لأهمية دمج ذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة يف املجتم���ع واإظه���ار مايحمله 

املعاق من قدرات وقدرته على ان يبادر وهو حتد عظيم 

كون���ه �سيعربون اأي�س���ا املحيط بكل حتديات���ه وظروفه 

املناخية عرب هذا القارب وهو يف حد ذاته يعطي اأهمية 

يف جانب ان املعاق اي�سا له مبادرات يف التحدي .

ر�سالة للعامل

وق���ال اإن الإعاقة الذهنية لي�ست �سهل���ة وهوؤلء الأبناء 

برحلتهم يعط���ون ر�سالة لتوجيه الهتم���ام بهذه الفئة 

مبختل���ف درجاتها وتنوعها باأن لهم قدرات ونقاط قوة 

متكنه���م اأي�سا من اأن ميار�سوا حياته���م ويقوموا مبثل 

هذه املجازفات والتحديات .

واأع���رب عن �سكره لطاقم الرحل���ة لختيارهم الدوحة 

�سم���ن العوا�س���م الت���ي يزورونها داعيا له���م بالتوفيق 

وان ترافقه���م ال�سالم���ة لت�سل ر�سالته���م ، كما اأعرب 

ع���ن اأمل���ه يف اأن يقوم الإعالم القط���ري بنقل ر�سالة » 

رحل���ة الأمل » لي����ص فقط يف ا�ستقباله���م بل يف متابعة 

اأخباره ويف املحطات التي �سيتنقلون عربها حتى ت�سل 

ر�سالتهم للعامل .

و�سكر وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية وخفر ال�سواحل 

الذين رافقوا ال�سفينة منذ دخولها املياه القطرية حتى 

ر�س���ت مبيناء اللوؤل���وؤة و�سكر اجلمعي���ة القطرية لذوي 

الحتياجات اخلا�سة وال�سفارة الكويتية يف دولة قطر .

رعاية القوانني

من جانب���ه اأعرب اأمري امل���ال عن �سعادت���ه بزيارة رحلة 

الم���ل اإىل قطر ، منوها بدور الكويت يف الهتمام بذوي 

الحتياج���ات اخلا�س���ة م���ن دور الرعاي���ة اإىل القوان���ني 

اخلا�سة ومن ثم و�سول اإىل ماو�سلنا اليه اليوم ، وقال ان 

» رحلة الم���ل » حظيت باهتمام منذ بداية التفكري فيها 

انطالقا من دورها التثقيفي للتعريف بذوي العاقة.

وا�س���اف ان الرحل���ة وان كان���ت انطلقت م���ن الكويت 

لكنها حتظى باهتمام قطر فاأي طرح خليجي هو طرح 

قط���ري ودائما نرى اهتمام قيادتن���ا اخلليجية بق�سية 

ذوي الحتياج���ات اخلا�سة ، حيث حتظى هذه الرحلة 

بدع���م كبري من ح�س���رة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سباح 

الحمد اجلاب���ر ال�سباح فيما يخ����ص تكاليف الرحلة 

ودعمها وهو يعك�ص اهتمام القيادات اخلليجية بق�سية 

ذوي الحتياجات .

واكد املال ان الرحلة تثب���ت للعامل ان �سبابنا اخلليجي 

قادر على العطاء ول حتده الإعاقة عن الجناز واتخاذ 

خطوات اإىل الأمام وا�ست�سراف نظرته للم�ستقبل .

وقال اإن تزاي���د ن�سبة الإعاقة يف الفرتة الأخرية نتيجة 

التل���وث البيئي والتغريات املناخي���ة وحوادث ال�سيارات 

وزيجات الأق���ارب ومن واجب املجتم���ع اأن يكون واعيا 

بكل هذه الق�سايا .

خماطر الإظهار اأخطار

من جهته قال جا�سم الر�سيد البدر ع�سو جمل�ص اأمناء 

الرحل���ة اإن ه���ذا ال�ستقب���ال واحلفاوة الت���ي قوبل بها 

القارب يعك�ص الهتم���ام القطري بهذه الق�سية منوها 

بالدور القط���ري الكبري يف اجناز الرحل���ة وا�ستقبالها 

، وان ه���ذا الهتم���ام بفئ���ة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

مو�سع تقدير .

وق���ال جا�سم الر�سيد اإن الرحلة تكتنفها خماطر لكنها 

خماط���ر ل تق���ارن بالأخطار وامل�ساع���ب اليومية التي 

يعانيها الآلف من ذوي الحتياجات اخلا�سة يف دولنا 
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اخلليجي���ة ويف العامل حيث يع���اين الآلف يف كل الدول 

والذين ي�سكل���ون ما ن�سبته 2-3% من ال�سكان من عدم 

دجمه���م يف املجتمعات وحقوقهم مه�سومة مما يعك�ص 

اأهمية هذه الرحلة .

متاعب الرحلة

وق����ال : الرحل����ة تكتنفه����ا املتاعب لكنها ته����ون يف �سبيل 

اإي�س����ال ر�سالة فئة ذوي الإعاقة الذهنية بجميع فئاتهم 

من خ����الل الرتكيز على اجنازاته����م والرتكيز على دور 

اجلمعيات التي تخدمهم لتحقيق املزيد من الدعم لهم.

واأ�س���اف البدر ان الرحلة التي تر�سو يف الدوحة يومني 

ته���دف كذل���ك اإىل الرتكي���ز عل���ى اهمية واب���راز دور 

اجلماع���ات ال�سبابية املتطوع���ة يف خدمة ذوي الإعاقة 

الذهني���ة » متالزمة داون » م�سيفا ان تو�سيل الر�سالة 

يك���ون ب�سكل عام من خالل عر�ص اجنازات هذه الفئة 

يف خمتل���ف املج���الت ومنه���ا الريا�سي���ة والتوظيفي���ة 

والجتماعية وما تقدمه من خدمة للمجتمع.

واأو�س���ح اأن الرحل���ة حظي���ت بدعم كبري م���ن �ساحب 

ال�سم���و ال�سي���خ �سباح الحم���د اجلاب���ر ال�سباح امري 

الكوي���ت منذ بدايته���ا وبرعاي���ة وح�سور �سم���و ال�سيخ 

جاب���ر املبارك احلم���د ال�سباح رئي����ص جمل�ص الوزراء 

الكويت���ي وعدد م���ن ال���وزراء وال�سخ�سي���ات الر�سمية 

. واأ�س���اد بجه���ود الكويت يف ت�سهي���ل الرحلة من خالل 

توف���ري طاقم بحري م���ن وزارة الدفاع الكويتية لت�سيري 

الرحل���ة وتوف���ري م�ستلزماته���ا من اخلرائ���ط املالحية 

ودور وزارة الإع���الم الكويتي���ة التي وف���رت م�ستلزمات 

التوثي���ق الإعالمي للرحلة وتثبي���ت الربامج الإعالمية 

للرحلة اخلارجية.

»متالزمة داون«

م���ن جانب���ه قال ع�س���و جمل����ص اأمن���اء الرحل���ة بادي 

الدو�س���ري ان الرحلة ته���دف اإىل اإظه���ار دور الكويت 

الكب���ري يف الهتم���ام بفئ���ة ذوي الإعاق���ة الذهني���ة » 

متالزم���ة داون« وجت�سي���د �س���ورة الكوي���ت احل�سارية 

وجتربته���ا يف رعاية املعاقني ذهني���ا اإ�سافة اإىل اأهمية 

دجمهم يف املجتمع.

واأ�س���اف الدو�سري اأن الدوحة ثاني���ة حمطات للرحلة 

بعد البحرين حيث حقق���ت النجاح املطلوب من خالل 

الهتمام وح�سور ر�سمي و�سعبي كبري خالل انطالقتها 

من الكويت وهو م���ا يعك�ص الهتمام بفئة ذوي الإعاقة 

الذهنية.

واأك���د اأن فئ���ة ذوي الإعاق���ة الذهني���ة ل يختلفون عن 

الأ�سوي���اء يف �س���يء لن م���ا يواجهون���ه ه���و ق�س���ور يف 

الق���درات ولي�س���وا معاق���ني مو�سحًا اأنه���م يف كثري من 

الأحي���ان اأف�س���ل بكث���ري من الأ�سح���اء خا�س���ة اإذا مت 

الهتمام بهم ورعايتهم ب�سكل �سليم.

واأو�س���ح اأن م���ا تعاني���ه ه���ذه الفئة هو اجله���ل بطبيعة 

حالته���م وه���و ما يتطل���ب من اجلمي���ع الهتم���ام بهم 

واإظه���ار قدراته���م واإبداعاته���م من اج���ل دجمهم يف 

املجتمع.

فكرة الرحلة

ن�س���اأت فك���رة الرحلة م���ن جمموعة من اأولي���اء الأمور 

الذي���ن لديه���م جت���ارب ناجحة م���ع اأبنائه���م من ذوي 

الإعاقة الذهنية من فئات )متالزمة الداون و)التوحد( 

الق���ارب  ت�سني���ع  الأخ���رى.ومت  الذهني���ة  واحل���الت 

خ�سي�س���ا للرحلة وي�س���ل طول���ه اإىل 88 قدما وي�سم 

طاقم���ا مكونا م���ن 16 �سخ�س���ا منهم ت�سع���ة مالحني 

من اأ�سحاب الكفاءة م���ن العاملني يف البحرية التابعة 

لوزارة الدفاع الكويتية و�ستعرب الرحلة 37 ميناء خالل 

مدة اإبحار تبلغ 210 اأيام.
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