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         ال يختلف اثنــــان على الدور الفاعل والهام الذي 

يلعبـــه االعالم بكافة اأنواعـــه يف خمتلف حياتنا وال 

ينق�ص اأو يقل هذا االهتمام بتلك امل�ساحة املعتمدة 

ذوو االعـاقـــة 
 والمطالبــة بحقــوقــهــم

علـــى ال�سفافية وامل�سداقية التي يوليها االعالم لفئة عزيزة علينا من اال�سخا�ص ذوي 

االعاقة ليكون لهم حق التعبري عن اأرائهم واىل اأن ي�سل �سوتهم الواعي وال�سادق اىل كافة 

 االأجهزة واملوؤ�س�سات التي ت�ساهم يف توفري �سبل احلق يف احلياة لتلك الفئة العزيزة علينا .

           وقـــد اأ�سعـــدين كثـــريا االهتمـــام الواعـــي واملدرو�ص من االعـــالم املقروء بعر�ص 

اآراء وطموحات وتفنيد متطلبات تلك الفئة من خالل وعيها الرائع باملطالبة بحقوقها 

وهـــذا كفلتـــه لهـــم اتفاقية اال�سخا�ـــص ذوي االعاقة لـــالأمم املتحدة عـــام )2007م ( 

والتـــي كانـــت دولة قطر �سمـــن )170 ( دولة من الـــدول التي لها ال�سبـــــــق يف التوقيع 

علـــى هـــذه االتفاقيـــة ، ومـــن خاللها بـــداأت دولة قطـــر تفعيل القانـــون رقـــــــــم ) 2 ( 

ل�سنـــه ) 2004م ( واخلا�ص بذوي االعاقة من خالل فريـــق عمل متخ�س�ص لدرا�سته 

وتفعليـــه مبا يخدم بتلك ال�سريحـــة الغالية ومن خالل االهتمام تلـــك امل�ساحة للتعبري 

ال�ســـادق والواعي من خالل �سفحات �سحفنـــا ويف احلقيقة كانت االآراء والطموحات 

يف ال�سميـــم ومت�ص ب�ســـدق وفهم كافة اجلوانـــب احلياتية لهم وما اأ�ســـدق اأن يتكلم 

اأو يعر�ـــص �ساحـــب امل�سكلـــة م�سكلتـــه فهو اكـــر عنـــاًءا واحتياجا وهو �ساحـــب القول 

الف�ســـل ولقـــد كان لعر�ص بع�ـــص تلك االأمور علـــى �سفحات ال�سحف اأثـــر طيب اأثلج 

�ســـدور تلـــك الفئة وبالتـــايل �سيكون لـــه اأطيب االأثر لـــدى اأ�سحاب العالقـــة من كافة 

 االأطياف باملجتمع املحلي والتي �سوف تعمل على اإيجاد احللول املنا�سبة لتلك امل�سائل .

           وقـــد عر�ســـت جمموعـــة مـــن االأمور املتعلقـــة بالدليل الهند�سي لـــذوي االعاقة 

رغـــم اأن هـــذا الدليـــل و�سع مـــن اأجلهـــم ولراحتهـــم وليكـــون املجتمع الـــذي يعي�سون 

فيـــه جمتمعـــا مفتوحًا بـــال عوائق وان هـــذا الدليل يت�سمـــن ال�ســـروط الهند�سية لكل 

املرافـــق واملوؤ�س�ســـات واملحـــالت التجاريـــة وكافـــة االماكن التـــي ميكـــن ارتيادها من 

ذوي االعاقـــة ممـــا يخلق بيئـــة مي�سرة لهم ، كمـــا يهدف  الدليـــل اىل معاينة االماكن 

املهيئـــة وح�ســـر االماكـــن التـــي تنطبـــق عليهـــا ال�ســـروط اىل جانـــب اإعـــداد دليـــل 

 هند�ســـي مب�ســـط بر�ســـوم لال�ستعانـــة به وتعديـــل املوا�سفـــات اخلا�سة لتلـــك الفئة .

  ويف احلقيقة اأن االأخوة من ذوي االعاقة يقدرون اهتمام الدولة بهم وحفظ حقهم يف 

حياة مفعمة باال�ستقاللية وامل�ساركة والدمج ولكنهم على حـــد قولهم اأن هذا احلق يبقى 



منقو�ســـا وال يوؤتـــي من دون اإيجاد ما ي�سهل حركتهـــم ويي�سر تنقلهم مبا ي�سمن لهم حق 

االندماج باملجتمع من خالل خطط هند�سية تراعي يف املباين وال�سوارع احتياجات ذوي 

 االعاقات املختلفة واإزالة احلواجز التي تعرت�ص �سبل امل�ساركة يف الكثري من االأمور احلياتية .

واملالحظـــات  االآراء  بع�ـــص  االعاقـــة  ذوي  اال�سخا�ـــص  مـــن  لالأخـــوة  كان  وقـــد        

الرائعـــة والقيمـــة والتـــي ناأمـــل ان توؤخـــذ بعـــن االعتبـــار وذكـــروا اأمثلـــة مـــن الواقـــع 

وجتـــارب دوليـــة وعامليـــة واأجمـــع االأخـــوة على ان قطـــر تهتم بـــذوي االعاقـــة من حيث 

 التعلـــم والتوظيـــف وانهـــا ال تـــزال اأف�ســـل مـــن غريهـــا علـــى �سعيـــد الـــدول االأخرى .

         وقد كانت هناك جمموعة من املتطلبات امل�سروعة من خالل عر�ص مناذج لبع�ص 

الدول وعلى �سبيل املثال اليابان حيث ال يجد ذوو االعاقة احلركية اأى عوائق وال حواجز يف 

التجول بالطرقات واالر�سفة اأو الدخول الأى مكان كما مت عر�ص بع�ص املقرتحات لتاأخذ 

بهـــا وزارة التخطيط العمراين لو�سع �سروطا �سارمة على موا�سفات املباين عرب اإن�ساء 

 مكتـــب خا�ص يقيم املبنى قبل اي�سال الكهرباء واملـــاء اليه ومدى التزامه باملوا�سفات .

         كما نوه  البع�ص اىل اأن امل�سكلة تبداأ من موقف ال�سيارات املخ�س�ص لذوي االعاقة 

وعدم مالئمة االر�سفة يف ال�سوارع و�سواًل اىل دورات املياه فهي بح�سب راأيهم وخربتهم 

اأمـــا غري موجودة اأو موجودة بطريقة غري مدرو�ســـة وكانت اال�سارة اأي�سا اىل ان معظم 

الهيئـــات احلكومية تفتقر اىل التجهيـــزات التي ت�سهل حركة االعاقة احلركية وان كثريًا 

منهـــم يحرمون مـــن امل�ساركة يف املهرجانـــات واالحتفاالت خا�سة التـــي تقام يف اأماكن 

مفتوحـــة اإذ ال تخ�س�ص اأماكن لذوي االعاقة احلركيـــة . وعندما يف�سح االعالم املجال 

لذوى االعاقة للحديث فكثريا من املداخالت يعتمد اأ�سحابها على ال�سفافية وامل�سداقية 

خا�ســـة عندما يـــرى بع�ص من اأ�سحاب االعاقة الب�سريـــة اأن قبل التطرق اىل حقوقهم 

واملطالبة للم�ساعدة البد من حتلي الكفيف اأوال بجراأة اخلروج اىل املجتمع حاماًل ع�ساه 

كي يعرفه النا�ص معتربين اأن الدولة اأولت ذوي االعاقة الب�سرية 

اهتمامًا كبـــريًا مثل باقي االعاقات وذلك من خالل تخ�سي�ص 

جهـــات تهتم بهم وقد عر�ست بع�ـــص املطالب حلرية التنقل 

للكفيـــف دون م�ساعدة والتعـــرف على تفا�سيل املنتج من 

مكونات و�سالحية ووزن و�سعر باأجهزة خا�سة وبدون 

م�ساعدة ، لقد كان حقًا لالإعالم املقرءة دور ًا فاعاًل 

من خـــالل الو�ســـول اىل تلك ال�سريحـــة والتعرف 

على م�ساكلها وطموحاتها وقد كان لعر�ص اآرائهم 

بالتاأكيـــد م�سداقيـــة و�سفافية ت�ساعـــد اأ�سحاب 

العالقـــة يف توفـــري وت�سهيل ومتكـــن ذوي االعاقة 

للو�سول اىل طموحاتهم .

 a-mulla@hotmail.com : الربيد االلكرتوين



����س1 : اتفاقية حق���وق الأ�شخا�ص ذوي 

2007م  الأمم  م���ن  ال�ش���ادرة  العاق���ة 

وكانت دولة قط���ر �شمن الدول املوقعة 

عليها، كيف فعل���ت وزارة الداخلية هذه 

التفاقية ؟

ج1 : يف البـــدء �سدقت دولة قطر علـــى هذه االتفاقية 

بناء على املر�سوم االأمـــريي رقم )28( ل�سنة 2008م، 

وهذه االإتفاقية كما تعلم ت�سمنت بنودًا خا�سة وحيوية 

تتعلق بحقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.

اأمـــا فيما يتعلق بتفعيـــل وزارة الداخلية ملا جاء يف هذه 

االتفاقية من مبـــادئ والتزامات... فالوزارة هي جزء 

مـــن املجتمع وتعمل عرب اإداراتهـــا املختلفة جاهدة من 

اأجل حتقيق ما ورد فيها من مبادئ وقيم.

وقـــد اأعطـــت وزارة الداخلية هذه الفئـــة اهتمامًا فيما 

يتعلـــق باخلدمات التـــي تقدمهـــا، وفيما يتعلـــق اأي�سًا 

باأ�ساليـــب التوا�ســـل معهـــا ومتكينهـــا مـــن احل�ســـول 

علي تلـــك اخلدمات من جهة والعمـــل علي م�ساعدتها 

لالندمـــاج يف املجتمـــع مـــن خالل التوظيـــف من جهة 

اأخرى.

هذا باالإ�سافـــة اإىل اجلهود التوعويـــة االأمنية املقدمة 

اإليهـــم، والتن�سيـــق مع اجلهـــات واملوؤ�س�ســـات املختلفة 

لتو�سيل كافة املعلومات اإليهم مبا ميكنهم من التفاعل 

معها، وبالتايل اإحداث التجارب والدمج املطلوبن.

وموؤخـــرًا بداأت الوزارة تطبيق القـــرار اخلا�ص باإعفاء 

بع�ـــص الفئات من بع�ص ر�سوم اخلدمـــات التي توؤديها 

الوزارة وال�سهادات التي ت�سدرها، ومن �سمن الفئات 

)ذوي االإحتياجات اخلا�سة(.

وامل�شارك���ة  الرت�ش���ح  وح���ق  الإنتخ���اب  ح���ق  ����س2: 

الفاعل���ة ل���ذوي الإعاقة هل �شيك���ون لتلك الفئة تلك 

احلقوق؟

جــــ2: نعم �سيكون حق االإنتخاب والرت�سح مكفول لهذه 

الفئـــة، حيث اأن �سروط االإنتخـــاب والرت�سح ال�سادرة 

مبوجـــب املر�ســـوم رقـــم)17( ل�سنـــة 1999م بنظـــام 

انتخـــاب اأع�ســـاء املجل�ـــص املركـــزي، وهـــي االنتخاب 

املعمول بها حاليًا، مل ت�ستثن اأي مواطن ب�سبب اإعاقته، 

وكذلك احلال بالن�سبة ملن يحـــق له الرت�سح، وبالتايل 

فان حق الرت�سح واالنتخابات مكفول لالأ�سخا�ص ذوي 

حـوار هـام مـــع 
سعــادة وزيــــــــر 
الدولة للشؤون 

الداخلية

يو�سح فيه الكثري من احلقائق

احرى احلوار

 امري املال - رئي�ص التحرير
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االإعاقة، �سريطـــة انطباق ال�سروط عليهم، والتي لي�ص 

من �سمنها االإعاقة املحددة تعريفًا يف االتفاقية.

�س3: تخ�شي�ص اأماكن للمراجعة لذوي الإعاقة من 

خ���ال افتتاح مبنى خا�ص بهم، ه���ل يتم تعميم ذلك 

اأثناء ال�شفر من خال املنافذ اجلوية والربية؟

ج3: وزارة الداخليـــة قطعت يف هـــذا اخل�سو�ص، كما 

تعلمون، جهودًا مقـــدرة، متثلت يف افتتاح مبنى خا�ص 

الإجناز الإجناز معامـــالت ذوي االحتياجات اخلا�سة، 

وهناك »خدمة اآمر« يف جميع مراكز اخلدمات املوحدة 

املنت�سرة يف خمتلف املناطق للدولة.

اأمـــا فيما يتعلـــق بتخ�سي�ص اأماكن لهـــم اأثناء ال�سفر 

يف املنافـــذ الربيـــة واجلويـــة، فان العمل جـــار لتعميم 

التجربة التي مت تطبيقها، هـــذا باالإ�سافة اإىل التزام 

خمتلـــف اإدارات الوزارة املعنية بالعمل يف املنافذ على 

اإعطـــاء هذه الفئات االأولويـــة، تقديرًا لهم ولظروفهم 

ال�سحية واخلا�سة.

العم���ل  فر����ص  الداخلي���ة  وزارة  توف���ر  ه���ل   : ����س4 

والتوظي���ف م���ن خ���ال اأجهزته���ا واأق�شامه���ا كمبداأ 

للحياة وال�شراكة والعي�ص با�شتقالية؟

ج4 : وزارة الداخلية بادرت بتوظيف عدد من الراغبن 

يف االلتحـــاق بالعمـــل باإداراتهـــا املختلفـــة، حيـــث مت 

التن�سيق مع عدد من املراكز املعنية برعاية اال�سخا�ص 

ذوي االعاقة.

ومت حتـــى االآن اإنهاء اإجـــراءات تعين عدد )44( فردًا 

يف وزارة الداخليـــة، يبا�ســـرون عملهـــم فعليـــًا يف عدد 

مـــن اإدارات الـــوزارة، ومل تكتف الـــوزارة بهذا العدد، 

حيـــث �سيتـــم قريبًا تعيـــن اأعداد اأخـــرى يف الوظائف 

التي تنا�سب مع قدرتهـــم على العمل، وما اكت�سبوه من 

مهـــارات يف اجلمعيـــات املختلفـــة التـــي ترعاهم، ولن 

تكتف الوزارة بتلك اجلهود فقط، بل �سيتم اإحلاقهم 

بـــدورات تدريببيـــة تخ�س�سية الإك�سابهـــم املهارات 

الالزمة للعمل يف اإدارتها املختلفة.

�س5: املواقف اخلا�شة بذوي الإعاقة تعاين الكثري 

م���ن التج���اوز م���ن الغ���ري ، م���ا الإج���راءات الرادعة 

للحد من ذلك ؟

ج5: قانـــون املـــرور  ال�ســـادر باملر�ســـوم بقانون رقم 

)19( ل�سنة 2007م، واملطبق حاليًا، اأعطي االإهتمام 

املنا�سب ملواقف اال�سخا�ص ذوي االعاقة، حيث جعل 

عقوبة التعدي على املواقف املخ�س�سة لهم من ثالثة 

اآالف ريـــال اإىل ع�ســـرة اأالف ريال يف حالة الت�سالح 

مع اإدارة املرور.

ورغبـــة مـــن وزارة الداخليـــة يف احلـــد مـــن ظاهرة 

التعـــدي التي تقع من البع�ـــص يف مواقف اال�سخا�ص 

ذوي االعاقة ، فان ادارة املرور ال تت�سالح مع اأولئك 

املعتديـــن، بل تقـــوم باإحالتهـــم اإىل النيابة املخت�سة 

التخاذ اإجرءاتها يف هذا ال�ساأن.
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����س6 : تكف���ل الدول الأطراف املوقع���ة على التفاقية 

عدم اإخ�شاع ذوي الإعاقة للعمل اجلربي اأو  الق�شري، 

هل هناك من اآليات بوزارتكم املوقرة ملنع ذلك؟

ج6: اتخـــذت الدولة عرب موؤ�س�ساتهـــا املختلفة واملعنية 

مبنع العمل اجلـــربي اأو الق�سري خطوات �سادقة فيما 

يتعلـــق بتجـــرمي ذلك ، حيـــث بـــادرت الدولـــة باإن�ساء 

العديد مـــن الهيئات واملوؤ�س�سات، وفيمـــا يتعلق بوزارة 

الداخلية، فقد اأن�ساأء العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات، 

وفيمـــا يتعلـــق بـــوزارة الداخليـــة، فقـــد اأن�ســـاأت اإدارة 

حلقـــوق االن�سان، تخت�ص بالعمـــل على حتقيق اأهداف 

االتفاقيات الدولية ذات ال�سلـــة بحقوق االن�سان فيما 

يدخل �سمن اإخت�سا�ص  الوزارة،  كما تختــ�ص اأي�ســـًا 

بتلقي ودرا�سة ال�سكاوي التي ترد اإىل الوزراة �سواء من 

االأ�سخا�ـــص اأو من املوؤ�س�سات اأو اللجان املعنية مبتابعة 

مثل هذه االتفاقيات.

����س7: الدور الذي لعبته وزارتكم املوقرة يف حق ذوي 

الإعاق���ة ال�شمعي���ة - احلركي���ة - يف احل�ش���ول عل���ى 

رخ�ص ال�شوق اأو املركبات املجهزة؟

ج7: وزارة الداخليـــة ت�سعى لـــكل ما من �ساأنه اأن ميكن 

ال�سخ�ص املعاق من اأن يعي�ص حياته الطبيعية مثله مثل 

اأي �سخ�ص اأخر ، ولذلـــك كانت للوزارة ، عرب اإدارتها 

املعنيـــة ، م�ساركات مقـــدرة خمتلف 

املنا�سبـــات التي تنظمهـــا اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات املعنية بذوي االحتياجات 

اخلا�ســـة، وال متانـــع اإدارة املرور يف 

منح رخ�ص ال�سوق لهذه الفئة متى ما 

كانت قدرتهم ت�سمـــح لهم بال�سواقة 

من خالل ا�ستخدام مركبات جمهزة 

اأ�ساًل لهذا الغر�ص، حتفظ لل�سخ�ص 

املعاق حياته من احلوادث، خل�سو�سًا اأن هناك تقنيات 

حديثة  ومبتكرة يتم توظيفها لهذا الغر�ص.

����س8 : تلع���ب التكنولوجي���ا الع�شري���ة دورا فاع���ا يف 

م�شاع���دة ذوي الإعاق���ة ال�شمعي���ة يف تاأم���ن قواع���د 

الأم���ن وال�شامة لهم اأثن���اء القيادة، هل يتوفر ذلك 

يف مركباتهم، وماذا قدمت الوزراة لهم؟

ج8: �سمن اإجابة ال�سوؤال رقم)7(

مركب���ات  ملواق���ف  املخ�ش�ش���ة  الأماك���ن  قل���ة  ����س9: 

ال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اأماكن املراجعات والأ�شواق 

وغريه���ا مطلب ع���ام وملح، ه���ل هناك خط���ة لزيادة 

ه���ذه الأماكن؟ وهل تعف���ي مركباتهم من الر�شوم يف 

مواقف املطارات اأو مواقف الر�شوم؟

ج9: دور اجلهـــات املعنيـــة يف وزارة الداخلية يتمثل يف 

حماية املواقـــف اخلا�سة لـــذوي االحتياجات اخلا�سة 

من التعدي عليها وا�ستغاللها بوا�سطة الغري.

اأما تخ�سي�ص املواقف املجانية اأو املدفوعة القيمة فهو 

من اخت�سا�ص جهات اأخرى يف الدولة.
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�س10: احرتام خ�شو�شية ذوي الإعاقة وعدم تعر�ص 

اأي �شخ����ص منه���م لأي تع�ش���ف قان���وين، كي���ف وفرت 

الوزارة ذلك لتلك الفئة؟

ج1: مثلمـــا ذكرت �سابقًا، هناك اإدارة حلقوق االإن�سان 

معنية مبتابعة ما ورد يف اتفاقية حقوق االأ�سخا�ص ذوي 

االإعاقة من مبادئ والتزامات ، وبالتن�سيق مع اجلهات 

املعنيـــة يف الـــوزارة ، ومراكز ال�سرطة لدينـــا ت�ستقبل 

خمتلـــف البالغات املقدمة اإليها وتـــويل اهتمامًا اأكر 

يف حالـــة كان البالغ ميثـــل انتهاكًا حلريـــة �سخ�ص اأو 

خ�سو�سيته.

وبالتـــايل فهي متنـــع اأي انتهـــاكات الأي متهم من هذه 

الفئـــة ، حيـــث تتعامل كافة مراكـــز ال�سرطة مب�سئولية 

تامـــة، تراعـــي فيها حقـــوق االإن�ســـان وكرامتـــه، وبعد 

ا�ستكمـــال اإجراءتها تقوم باإحالـــة ملف الق�سية برفعه 

اإىل اجلهات العدلية بالدولة.

�س11 : ل���ذوي الإعاقة حرية التنقل واجلن�شية كيف 

لهم ذلك على اأر�ص الأمن والأمان؟

ج12: دولتنـــا قطر تكفل كافة احلقوق للمواطنن وفقًا 

ملـــا اأقـــره الد�ستور الدائـــم للبالد، وقيادتنـــا الر�سيدة 

ت�سعـــى دائمـــًا للنهو�ص باملواطـــن القطـــري وتقدم له 

كافـــة اخلدمات ومـــن بينها ما جـــاء يف اتفاقية حقوق 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة وما ورد فيها من التزامات.

املخت�ســـة  االإدارة  وعـــرب   ، الداخليـــة  وزارة  ففـــي 

)اجلن�سيـــة ووثائـــق ال�سفـــر( وغريهـــا مـــن االإدارات 

املعنية ذات ال�سلة، يتم تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة 

بحرية التنقل واجلن�سية لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، وال 

يتـــم حرمان اأي حرمان اأي �سخ�ص من هذه اخلدمات 

ب�سبـــب اإعاقته، بل �سعينا اأكـــر لتي�سري ح�سولهم على 

تلـــك اخلدمات مـــن خالل فتح منافذ خدميـــة واإن�ساء 

خدمات خا�سة بهم ، مبا يف ذلك ت�سهيل عملية دخول 

الكرا�سي املتحركة التي ي�ستخدمها البع�ص منهم.

����س12: م���ن جانب  اإن�ش���اين  بحت، ما ه���ي طموحات 

�شعادتك���م خللق جمتمع متكام���ل يف خدماته لتوفري 

كل فر�ص احلياة لذوي الإعاقة؟

ج13: يف ملقـــام االأول ال ي�سعنـــا اإال اأن نتوجـــه بال�سكـــر 

والعرفـــان للقيـــادة الر�سيدة، متمثلـــة ب�سيدي ح�سرة 

�ساحـــب ال�سمو ال�سيـــخ/ حمد خليفـــة اآل ثاين - اأمري 

البالد املفـــدى ، و�سيدي �سمو ال�سيـــخ/ متيم بن حمد 

اآل ثاين ويل العهد االأمن )يحفظهما اهلل ويرعاهما( 

وكافـــة قطاعـــات املجتمـــع وموؤ�س�ساته، علـــى اجلهود 

املبذولة لدمج ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املجتمع.

ويف ذات الوقـــت نتطلـــع اإىل تكامـــل اجلهـــود واالأدوار 

ملختلـــف املوؤ�س�سات يف الدولـــة لتعزيز اجلهود املبذولة 

حاليًا لدمج هذه الفئة يف املجتمع، هذا من ناحية ومن 

ناحيـــة اأخـــرى نتطلع لل�سعـــى لوقف حـــدوث االإعاقات 

الناجتة من االإ�سابات واحلوادث من خالل العمل على 

تعزيـــز نواحي ال�سالمة املختلفة، مبا يف ذلك ال�سالمة 

املرورية.

����س13: لن���ا جتربة يف العا�شمة الأردني���ة �شنة 1999م 

تعارفن���ا عليك���م عند تواجدكم ب���دورة ع�شكرية وقبل 

ا�شت���ام ال���وزارة كان لدي���ك ح���ب كب���ري لا�شخا�ص 

ذوي الإعاقة من خال احلر�ص والتواجد مع الهيئة 

القطري���ة، ل���ذا يحذون���ا الأم���ل يف قب���ول الع�شوي���ة 

ال�شرفية باجلمعية ومراكزها.

ج13: اأنـــا اأفخـــر لكـــوين اأن هـــذه الع�سويـــة ال�سرفية 

للجمعية القطرية لتاأهيـــل ذوي االإحتياجات اخلا�سة، 

ونحـــن يف وزارة الداخلية علـــى اأمت اال�ستعداد لتقدمي 

الدعـــم وامل�ساعـــدة لهذه الفئـــة من املجتمـــع يف اإطار 

اخت�سا�سات وجماالت عمل الوزارة.
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     ار�ش���اءاً ملب���ادئ الت�شاب���ك وال�شراك���ة داخل املجتم���ع القطرى و�شيعا م���ن وزارة الداخلية ممثلة 

ب�شع���ادة ال�شي���خ عبد اهلل بن نا�شر بن خليفه اآل ثان وزي���ر الدولة لل�شئون الدخلية ارتاأت تو�شيع 

فك���ره تق���دمي اخلدمات لكبار ال�ش���ن وذوى الحتياجات اخلا�شة وذل���ك بتخ�شي�ص مبنى جديد 

لتق���دمي خدم���ات متنوع���ه خا�ش���ه بكافة الج���راءات التى ا�ش���در ب�شاأه���ا القرار رق���م )17( ل�شنه 

2008ب�شاأن اعفاء ذوى الحتياجات من اداء الر�شوم وهى  :

افتتاح مبنى جديد للجوازات لتقديم 
خدمات لذوى االحتياجات الخاصة 

•ر�سوم ا�سدار جوار ال�سفر وجتديده  	
•ا�سدار البطاقات ال�سخ�سية وجتديدها 	

•ا�سدار ال�سهاده الرقمية وجتديدها  	
•ا�سدار رخ�سه ال�سواقه وجتديدها  	

•ا�سدار رخ�سه تعليم ال�سواقة وجتديدها  	
•ترخي�ص ت�سيري مركبةواحدة وجتديدها  	
•ال�سهادات التى ت�سدرها وزاره الداخليه  	

•منح ال�سمات واالقامه وجتديدها 	
•نقل الكفاله زا�سدار البطاقة ال�سخ�سيه  	

•ماأذونيه اخلروج  	
•وقيد املن�ساأة  	

م�ســـريا اىل ان االدارة العامـــة جلـــوزات 

املنافـــذ و�سئـــون الوافديـــن حر�ست على 

جمع كافة اخلدمات فى مبنى واحد وانها 

قد اعدت املوظف ال�سامـــل ليقوم باجناز 

كفة املعامالت ت�سهيال و تي�سريا على ذوى 

االحتياجات اخلا�سة .

     وقـــد اكد العميد عبـــد اهلل �سامل العلى 

مديـــر عـــام االدارة العامه للجـــوازات ان 

وزاره الداخليـــة من اجـــل حت�سن م�ستوى 

اخلدمـــات لكافـــه فئات املجتمـــع وخا�سة 

لـــذوى االحتياجـــات اخلا�ســـة قـــد قامت 

واخلدمـــات  االجـــراءات  مـــن  بالعديـــد 
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التـــى تتنا�ســـب واحتياجاتهم وقـــد او�سح العقيد 

مهند�ـــص حممـــد ثـــان امل�ساحكـــة -مـــن ق�ســـم 

الهند�سة وال�سيانة بادارة املداد والتجهيز  - ان 

املبنى اجلديد ان�سئ على م�ساحة 450 مرت مربع 

وي�سمل �سالتـــن رئي�سيتن لتقدمي اخلدمات وان 

التكلفـــة االجماليـــه الن�سائة قد بلغـــت 880 الف 

ريـــال واو�ســـح انة قـــد روؤى فى التجهيـــز العديد 

من االجراءات واخلدمات بدءا من تزويد املبنى 

بكافة اخلدمات اخلا�ســـة بهم وخا�سة باملواقف 

املخ�س�سة لذوى االحتياجات اخلا�سة ثم ادخال 

خدمة “اآمر” بكافة مراكز اخلدمات اخلارجيه 

وكذلك تخ�سي�ص اماكن مريحه للمراجعن من 

كبار ال�سن و ذوى االحتياجات اخلا�سة .

     ومـــن جانبه ا�ساد اال�ستاذ ربيعة الكعبى نائب 

رئي�ـــص جمل�ـــص ادارة اجلمعيـــة القطريـــه لذوى 

االحتياجـــات اخلا�ســـة بافتتاح املبنى فـــى اليوم 

الـــذى يحتفل العامل بـــة باليوم العاملـــى للمعاقن 

والـــذى يوافق الثالث مـــن �سهر دي�سمرب كل عام و 

الذى يعك�ص مدى االهتمام من قبل وزارة الداخلية 

ب�سريحـــة ذوى االحتياجـــات اخلا�ســـة وحر�سها 

الدائم على تذليـــل كافى ال�سعاب التى تواجههم 

للح�سول على خدمات ب�سكل عام .

  كما ا�سار �سيادته اىل ان املبنى اجلديد �سي�ساعد 

كثريا فـــى تذليل الكثري من ال�سعـــاب التى كانت 

تعرت�ـــص ذوى االحتياجـــات اخلا�ســـة فيما يتعلق 

باجناز املعامالت اخلا�سة بهم . وا�ساف �سيادتة 

“ انه لي�ص م�ستغربا من قيادة وزارة الداخلية التى 
عودتنـــا على ان نرى اجلديد فى ا�سكال وا�ساليب 

تقـــدمي اخلدمـــات التى تعنى بها بطـــرق ع�سرية 

حديثة ومب�ستويات راقية من االداء املميز “  
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لقـــد ن�ســـت املـــادة 29 ) امل�ساركـــة يف احليـــاة ال�سيا�سيـــة والعامة ( �سمـــن مـــواد اتفاقية حقوق 

اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة ال�ســـادرة عن االأمم املتحـــدة 2007م والتي وقعت عليهـــا 170 دولة من 

دول العـــامل وقد كانت دولـــة قطر احدى هذه الدول اعرتافا منها واميانا را�سخًا باأحقية تلك الفئة 

العزيـــزة علينا يف احلق باحلياة وقد ن�ست هذه املـــادة ) ت�سمن الدول االأطراف لالأ�سخا�ص ذوي 

 االعاقـــة احلقـــوق ال�سيا�سية وفر�سة التمتع بها علـــى قدم امل�ساواة مع االآخريـــن وتتعهد مبايلي :-

)    اأ   (  اأن تكفل لالأ�سخا�ص ذوي االعاقة اإمكانية امل�ساركة ب�سورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�سيا�سية 

والعامة على قدم امل�ساواة مع االآخرين اأما مبا�سرة واما عن طريق ممثلن يختارونهم بحرية مبا يف 

 ذلك كفالة احلق والفر�سة لالأ�سخا�ص ذوي االعاقة كي ي�سوتوا وينتخبوا وذلك بعدة �سبل منها :

           )  1  (  كفالة اأن تكون اإجراءات الت�سويت ومرافقه وحواره منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم 

واال�ستعمال .

           )  2 (   حمايـــة حـــق اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة يف الت�سويت عـــن طريق االقرتاع  ال�سري يف 

االنتخابـــات واال�ستفتاءات العامة دون ترهيـــب ويف الرت�سيح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمنا�سب 

واأداء جميـــع املهام العامة يف احلكومة على �ستـــي امل�ستويات وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املعينة 

واجلديدة حيثما اقت�سى االأمر ذلك .

            )  3 (   كفالـــة حريـــة تعبـــري اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة عـــن ارادتهـــم كناخبـــن وال�سمـــاح 

لهـــم عنـــد    االقت�ســـاء حتقيقـــًا لهـــذه الغايـــة باختيـــار �سخ�ـــص ي�ساعدهـــم علـــى الت�سويت .

 

 )   ب   (   اأن تعمل على نحو فعال من اأجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها اال�سخا�ص ذوي االعاقة  اأن 

 ي�ساركوا م�ساركة فعلية  وكاملة يف تي�سري ال�سوؤون العامة دون متييز مبا يف ذلك مايلي :

)  1  (   امل�ساركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية بحياة البلــــــد 

العامـــــــــــــــة     وال�سيا�سيـــة مبا يف ذلك اأن�سطة االأحزاب ال�سيا�سية واإدارة 

�سوؤونها .

اإن�ســـاء منظمـــات اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة     )  2  (

واالن�سمـــام اليها كـــي تتوىل متثيلهـــم على كل من 

 ال�سعيد الدويل والوطني واالقليمي واملحلي .
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من هذا املنطلق اهتمت دولة قطر باإ�سدار العديد من الت�سريعات الوطنية التي 

تـــويل اهتمامــــًا لهذه الفئة ومنها على �سبيل املثـــال  قانون ال�سمان االجتماعي 

رقـــم 38 ل�سنه 1995م  على بع�ـــص االحكام املنظمة لرعايـــة ذوي االعاقة واأفراد 

اأ�سرهـــم وكذلك القانـــون رقــــــــــم ) 1 ( ل�سنه 2001م ب�ساأن اإ�ســـدار قانون اخلدمة 

املدنيـــة والقانون ) 24( ل�سنه 2002م ب�ساأن التقاعد واملعا�سات كما يعترب القانون رقم 

)2   ( ل�سنـــه 2004م هو اأول قانون قطري يعد خ�سي�سًا لتنظيم حقوق ذوي االحتياجات 

اخلا�ســـة حيـــث يتعر�ص هذا القانـــون لتحديد مفهـــوم ذوي االحتياجـــات اخلا�سة  ومفهوم 

التاأهيل والرعاية وما يجب اأن يقدم لهم من خدمات وما يجب اأن يتمتعوا به من حقوق اأقرتها 

املواثيـــق واالعالنات واالتفاقيات الدوليـــة وكذلك الت�سريعات الوطنية كونهم فئات اأوىل بالرعاية 

ف�ســـال عن احلقوق واحلريات املعـــرتف بها للكفالة دون متييز وكنت امتنى ومن خالل ربع قرن من 

الزمـــان ق�سيته يف هذا البلـــد املعطاء منذ بداأ االهتمام باالأ�سخا�ص ذوي االعاقة يف نهاية ال�سبعينيات 

واأعرف كثريا من االأخوة واالأخوات ذوي االعاقة ممن ي�سهد لهم  برجاحه العقل والفكر والراأي امل�ستنري  

خا�سة من ذوي االعاقة احلركية والب�سرية  مما كنت امتنى اأن اطالع ا�سماوؤهم �سمن املر�سحن للمجل�ص 

البلـــدي باعتباره حـــق كفله القانون فكثريا ودون ح�سر جند اأخوة مـــن اال�سخا�ص ذوي االعاقة اأتذكر منهم 

االأخـــت منـــرية بنت هندي ع�سو جمل�ص ال�ســـوري مبملكة البحرين واالأخ / نواف كبـــاره رئي�ص جلنة التاأهيل 

بجامعـــة الـــدول العربية واملهند�ص حممد الطراونه من االردن  ع�سو جلنـــة الر�سد التفاقية اال�سخا�ص ذوي 

االعاقة باالأمم املتحدة وجميعهم من االعاقة احلركية ومل حتد االعاقة من طموحاتهم كما انني اأت�ساءل هل 

االأخوة الذين تقدموا بالرت�سيح للمجل�ص البلدي و�سعوا �سمن برناجمهم االنتخابي برناجمـــــــا .

خا�سا لالهتمام باالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف دوائرهم ب�سفة خا�سة اأو االجندة العامة للخدمات التي �سيقوم 

املجل�ص البلدي بتنفيذها ب�سفة عامة .

قـــد تكون عبـــارة ))  الثقافـــة املجتمعية لتقبـــل اال�سخا�ص ذوي االعاقـــة((  �سهلة اللفظ ولكـــن حتتاج منا 

جميعـــًا العمـــل باإميان و�سدق و�سفافيـــة لتحقيق االجناز الـــذي من خالله نرى بع�سا مـــن االأخوة من 

اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة يرت�سحون للمجل�ص البلـــدي اندماجًا يف احليـــاة املجتمعية وال�سيا�سية 

كمـــا نتمنـــى اأن ي�سع االأخـــوة من مر�سحـــي املجل�ص جمموعـــة من اخلدمـــات والت�سورات 

والربامـــج التي تهتـــم بتلك الفئة على اأجندتهم وبرناجمهـــم االنتخابي كما نود اي�سا 

اأن يكـــون هناك اهتمامًا وتوعية من االآن مـــن اجلهات ذات العالقة بن�سر  وعي 

احلقـــوق ال�سيا�سيـــة والرت�سيـــح واالنتخاب بـــن اال�سخا�ـــص ذوي االعاقة 

للتهيئـــة ال�سيا�سيـــة واالجتماعيـــة واحلق املن�سود والتـــي ت�ساعد على 

اندماجهـــم باحليـــاة والعي�ـــص با�ستقالليـــة وان يعمـــل االأخوة  

الذين �سيفوزون باالنتخابات على ان تكون فئة اال�سخا�ص 

. بدوائرهـــم  اهتماماتهـــم  �سمـــن  االعاقـــة   ذوي 
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    منحت اجلمعية القطريه لتاأهيل ذوى الإحتياجات اخلا�شة » الع�شوية الفخرية « ل�شعادة ال�شيخ عبد اهلل بن نا�شر 

اآل ثان���ى وزي���ر الدول���ة ل�شئون الداخلي���ة ، اأن حر�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية على منح الع�شوي���ة الفخرية ل�شعادة ال�شيخ 

عب���د اهلل ب���ن نا�ش���ر اآل ثانى وزير الدول���ة لل�شئون الداخلية جاء انطاق���ا من تلك الرعاية املتمي���زة التى توليها وزارة 

الداخلية لتلك الفئة العزيزة وما مل�شناه من اهتمام وا�شح خال زيارة وفد اجلمعية ل�شعادته والرتحيب اجلم والوعد 

امل�شتمر ب�شرورة العطاء والإهتمام بتلك ال�شريحة .

 تقديرا من »الجمعية« لجهود » الوزارة « فى اإلهتمام بذوي اإلعاقة 
»القطرية لذوي اإلحتياجات الخاصة « 

 تمنح وزير الدولة للشئون الداخلية العضوية الفخرية 

سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية يقدم العضوية 
الفخرية لسعادة الشيخ عبداهلل بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية

      ونـــوه �سعادتـــه بـــان تلـــك اخلدمـــات التـــى تقـــدم لـــذوى 

االإحتياجـــات اخلا�ســـة وتقدمي ارقى واف�ســـل اخلدمات التى 

متثلت فى ا�سدار القرار رقم )17( ل�سنة 2008 ب�ساأن اعفاء 

ذوى االإحتياجات اخلا�سة من اأداء الر�سوم اخلا�سة باإ�سدار 

جواز ال�سفر وجتديده والبطاقـــة ال�سخ�سية وحتديدها وكذا 

ا�ســـدار ال�سهـــادة الرقميـــة ورخ�ـــص تعليم القيـــادة وت�سيري 

املركبـــات و ال�سهادات  التى ت�سدرهـــا وزارة الداخلية ومنح 

ال�سمـــات و االإقامة وجتديدها و نقل الكفالة وا�سدار البطاقة 

ال�سخ�سية وماأذونية اخلروج و قيد املن�ساأة .

      مـــن جانبـــه ا�ســـار �سعادة ال�سيد ربيعة بـــن حممد الكعبى 

نائـــب رئي�ص جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة القطريـــة لتاأهيل ذوى 

االإحتياجـــات اخلا�ســـة اىل ان وزارة الداخليـــة كانت �سباقة 

دومـــا اىل توظيـــف ذوى االإحتياجـــات اخلا�ســـة باأق�سامهـــا 

املختلفـــى وان االإح�سائيـــات تدل على ان العـــدد الكرب ممن 

متنح لهـــم وظائف من ذوى االإحتياجـــات اخلا�سة ت�ستقطبة 

وزارة الداخلية.

     واو�سح ال�سيد اأمري املال املدير التنفيذى للجمعية القطرية 

لتاأهيـــل ذوى االإحتياجـــات اخلا�سة ان االأهتمـــام بتلك الفئه 

العزيزة علينا يهدف اىل دجمهم و العي�ص با�ستقاللية والدمج 

باملجتمع وان تكون لهم حرية التمكن و االإنتقال واالإعا�سة 

14



ال�س��عودية  اجلمعي��ة  ع��ن  نب��ذه 

الأولياء امور ذوى االإعاقة :

         بعـــون اهلل وتوفيقـــه مت تاأ�سي�ـــص 

اأمـــور  الأوليـــاء  ال�سعوديـــة  اجلمعيـــة 

ذوي االإعاقـــة ر�سميـــا طبقًا الأحـــكام الئحة اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات االأهلية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 

)701( و التاريخ 0141/6/52هـ ، و بناًء على الفقرة 

ج من املـــادة العا�سرة من القواعـــد التنفيذية لالئحة 

اجلمعيـــات و املوؤ�س�ســـات اخلرييـــة ال�ســـادر بالقـــرار 

الوزاري رقم 068 و تاريخ 2131/1/03هـ    

و �ست�سمـــل خدمـــات اجلمعيـــة منطقة مكـــة املكرمة و 

مقرهـــا مدينـــة جدة بال�سجـــل اخلا�ـــص باجلمعيات و 

املوؤ�س�ســـات اخلرييـــة رقـــم 485 ، و ميكن نقلـــه اأو فتح 

فروع لهـــا داخل منطقة خدماتها بقـــرار من اجلمعية 

العمومية و مبوافقة وزارة ال�سوؤون االجتماعية.

 الـــــــــــــــــروؤية:

       اأ�ســـرة قـــادرة على حتقيـــق طموحاتها و طموحات 

اأبناءها.

الر�ســــــــــــالة:

     تقـــدمي الدعم و امل�ساندة الأ�سر ذوي االإعاقة الإيجاد 

ن�سق من التوازن النف�سي واالجتماعي ليكونوا فاعلن و 

منتجن يف املجتمع ، قادرين على م�ساعدة اأبناءهم.

 االأهداف العامة:

•توفري الدعم االجتماعي و النف�سي الأولياء االأمور. 	

حوار صاحبة السمو األميرة / لطيفة 
بنـت ثنيـــان بـن محـمـــد  آل سعــــود

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ال�سعودية الأولياء اأمور ذوي االإعاقة

واخلا�ص مبجلة ) احلياة ( املتخ�س�سة يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

وال�سادرة عن اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة

•م�سانـــدة اأوليـــاء االأمـــور لت�سهيـــل ح�سولهم على  	
اخلدمـــات املنا�سبـــة لهـــم و الأبنائهـــم مـــن ذوي 

االإعاقة. 

•االهتمـــام باجلوانـــب التوعويـــة و االإر�سادية الأ�سر  	
ذوي االإعاقة.

•ن�سر الوعي يف املجتمع للحد من االإعاقة. 	
•م�ساندة اأولياء اأمور ذوي االإعاقة لتمكن اأبناءهم  	

من تكوين اأ�سرهم اخلا�سة مع ما يتطلبه ذلك. 

•التعـــاون مع اجلهات ذات العالقة لتحقيق اأهداف  	
اجلمعية. 

       حيـــث كانت فكرتهـــا وتاأ�سي�سها مببـــادرة اإن�سانية 

خريية مـــن قبلنا �ساعين الإيجـــاد مظلة خريية تخدم 

اأولياء اأمـــور ذوي االإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية 

وهي الوحيدة من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية. 

      ه��ل تعت��ر جمعي��ات اأولياء االأم��ور اإحدى 

اجله��ات التي له��ا املتابعة اأو التقيي��م ملا يقدم 

لذوي االحتياجات من خدمات ؟

     يف الفرتة احلالية ال تفكر اجلمعية بتقييم اخلدمات، 

كونها جهة خريية تقدم خدمات وال تقّيمها وهي لي�ست 
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جمعية حقوقيـــة، وذلك لوجود جهات رقابية تكون من 

�سمـــن م�سوؤولياتها املراقبـــة واملتابعة، لكـــن قد يكون 

للجمعيـــة  دور يف املطالبـــة بحقـــوق اأوليـــاء اأمور ذوي 

االإعاقـــة مبا ي�سمـــح به النظـــام دون املبالغة يف االأمر، 

ويف امل�ستقبـــل قـــد توفـــر اجلمعيـــة معايـــري للخدمات 

والربامج التـــي تقدم الأ�ســـر ذوي االإعاقة بحيث تكون 

جهة مرجعية عند احلاجة لها.

      مازالت هناك كثري من الق�سايا التي تعطل جمهودات 

اجلمعيـــات العاملـــة يف جمـــال ذوي االحتياجات  ....   

ماذا عن 

** ق�سية اخلجل االجتماعي جتاه اال�سخا�ص 

ذوي االإعاقة ؟

         يوجد وعي ملحوظ مقارنة بال�سابق حيث اأ�سبحت 

االأ�سر تبادر بالو�سول اإىل م�سادر املجتمع املحلي ومنها 

اجلمعيـــات ذات العالقة واأ�سبحـــت دور اجلمعيات يف 

هذا املجـــال متمركز حول دعم ومتكـــن ذوي االإعاقة 

واأ�سرهم  مبـــا يخدمهم يحقـــق احتياجاتهم واأبنائهم  

مـــن ذوي االإعاقـــة ،  فكثـــري من االأ�ســـر ك�سرت حاجز 

اخلجل وتخطته لت�سبح اأ�ســـر ذات فاعلية يف املجتمع 

ويف جمال الرتبية اخلا�سة، م�سكلن بذلك جمموعات 

دعـــم اأ�سري لهـــا اأهدافهـــا ال�سامية، كمـــا اأن اخلجل 

اأ�سبـــح حمدودًا على فئـــة معينة غالبـــًا ماتكون بعيدة 

عـــن الربامج التوعويـــة، وبالتايل هنالـــك فئة الميكن 

الو�ســـول لها ل�سبب اأو اآخر. ولكن ما نطمح له اأن تكون 

كل اأ�سر ذوي االإعاقة قادرة على مواجهة اإعاقة الطفل 

اأو االأطفـــال من ذويهم مبا يتنا�سب واحتياجاتهم، الأن 

االأ�ســـرة هي امل�ســـدر االأو ل للدعم الأطفالهم من ذوي 

االإعاقة.

دع��م  يف  امل��دين  املجتم��ع  موؤ�س�س��ات  دور   **

اأن�سطتكم ؟

      مـــن منطلـــق ال�سراكة االإجتماعيـــة واملجتمعية فاإن 

تقدمي خدمـــات موجهة الأ�سر ذوي االإعاقـــة  واأبنائهم 

مـــن ذوي االإعاقة يتطلـــب توحيد اجلهـــود يف خمتلف 

قطاعـــات املجتمـــع احلكومـــي واخلا�ص مبـــا يخدمهم 

ويحقـــق احتياجاتهـــم واأبنائهـــم مـــن ذوي االإعاقـــة ، 

وبالتايل فاإن الدور املُنـــاط  مبوؤ�س�سات املجتمع املدين 

كبـــري، وفيما يتعلـــق باجلمعية على وجـــه اخل�سو�ص، 

فـــاإن اجلمعية تنطلق بدعم من هذه املوؤ�س�سات، ميقنة 

بـــاأن كل هدف مـــن اأهدافها البد واأن يكـــون له �سريك 

ا�سرتاتيجي مـــن موؤ�س�سات املجتمع املـــدين، كون هذه 

االأهداف من واإىل املجتمع.

          م��ن خ��الل عم��ل �سموك��م يف ه��ذا املج��ال 
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ماهي اأهم الطموحات املتعلقة با�ست�سراف امل�ستقبل 

لتقدمي خدمات متميزة   ؟

اأطمـــح اإىل تقدمي خدمـــات تت�سم باجلـــودة والعاملية موجهه 

الأ�ســـر ذوي االإعاقـــة يف اململكـــة العربية ال�سعوديـــة ، واأطمح 

اأن يكـــون كل ذوي االإعاقة اأع�ساء فاعلـــن يف املجتمع وتوفر 

لهـــم كل اخلدمات اخلا�سة بهم كما اأطمـــح اأي�سًا اأن نرتقي 

بجمعيتنـــا يف تقدمي اأف�سل اخلدمات ،  كمـــا اأطمح اأن تكون 

اجلمعية هي املظلة االأم الأ�سر ذوي االإعاقة التي تقدم الدعم 

ب�ستـــى اأ�سكاله وفـــق احتياجـــات االأ�سر واأطفالهـــم من ذوي 

االإعاقة.

كيف تفعل جمعيات اأولياء اأمور ذوي االإعاقة دورها 

مع اجلهات ذات العالقة والعاملة يف املجال ؟

 مـــن خالل التعاون البناء مـــع تلك اجلمعيات واملوؤ�س�سات يف 

القطاعـــن العام واخلا�ص وذلك لو�سع اأهداف م�سرتكة بن 

الطرفـــن وال�سراكة يف تقدمي اخلدمـــات وحتمل امل�سئولية ، 

وقـــد يكون هنالـــك يف الفرتة القادمة مب�سيئـــة اهلل �سراكات 

عمل بن اجلمعية واجلهات ذات العالقة على م�ستوى منطقة 

مكة املكرمة وعلى م�ستوى مملكتنا احلبيبة.

      ت�سع��ى جمعيات اأولياء االأمور لتحقيق جمموعة 

من الطموحات وتقدمي الدعم وامل�ساندة الأ�سر ذوي 

اخلا�سة..  ماه��ي اال�سرتاتيجيات التي حتقق ذلك 

من خالل قناعات �سموكم   ؟

 مـــن خـــالل الدعـــم النف�ســـي واالإجتماعـــي الأوليـــاء اأمـــور 

ذوي االإعاقـــة واإيجـــاد احللـــول املنا�سبـــة لهـــم ،فكثـــري من 

اال�سرتاتيجيـــات التـــي و�سعتهـــا اجلمعية لرتجمـــة اأهدافها 

علـــى  اأر�ص الواقع ال ي�سعني ذكرهـــا، ولكن قد اأذكر البع�ص 

منهـــا، فاجلمعية ت�سعـــى الإقامة برامج اإر�ســـاد اأ�سري ب�سكل 

م�ستمر، وتنظيم بع�ص اللقاءات التي تهم اأ�سر ذوي االإعاقة، 

باالإ�سافـــة اإىل تدريب االأ�سر على كيفية التعامل مع اأطفالهم 

مـــن ذوي االإعاقـــة وتدريبهـــم، وتوفـــري نـــادي الأ�ســـر ذوي 

االإعاقـــة، واإي�سالهم بخدمات وم�ســـادر املجتمع التي ت�سهم 

يف التخفيـــف من عبء اإعاقة طفلهـــم اأو اأطفالهم، وبالتايل 

فـــاإن االإ�سرتاتيجيـــات مت و�سعهـــا بناء على 

االأهداف التي و�سعت �سمن املرحلة احلالية 

واخلطة اال�سرتاتيجية طويلة املدى.

ر�سائل ق�سرية ناأمل الرد عليها

واقـــع ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة يف        

جمتمعنا اخلليجي.

  هناك تقدم ورقي وا�سح يف تقدمي اخلدمة 

لهذه الفئـــة الغالية علـــى قلوبنا يف جمتمعنا 

اخلليجي.

    ق�سية تاأهيل وت�سغيل ذوي االحتياجات اخلا�سة.

قطعنا �سوط كبري ومازلنـــا نحتاج اإىل دعم القطاع 

اخلا�ص. 

    اخلدمـــات التـــي تقـــدم لتلـــك الفئـــة وو�سائـــل 

تطويرها.

يجب متابعة حقوقهـــم واالهتمام بق�سيتهم وتقدمي 

الربامج املقدمة لهم ب�سكل م�ستمر. 
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      ال�شلوك هو الن�شاط الذي يعرب عنه الفرد من 

خال عاقاته مبن حوله �شواء بالفعل اأو القول، 

وخلف كل �شلوك دافع،  فنحن ل نقوم ب�شيء اإل اإذا 

كان هن���اك �شيء يحركنا للفعل ونتوقع اأن نح�شل 

م���ن خ���ال ه���ذا ال�شلوك عل���ى نتيج���ة؛ مبعنى اأن 

ال�شلوك يخدم وظيفة وقد يخدم �شلوك واحد عدة 

وظائف. ويعد ال�شلوك اإ�شباع حلاجة لدينا حيث اأنه 

اإذا مل يحقق وظائفه فاإنه �شوف يختفى تدريجياً.

 

متالزمة داون

ال�سلـــوك االإن�ســـاين ال يحدث يف فراغ واإمنـــا يف بيئة ما اأو 

بوجـــود مثري معن، وهو نتـــاج تفاعل الفرد مع بيئته، والأن 

البيئـــة تتغري فال�سلوك اأي�سًا يتغـــري والعالقة بن ال�سلوك 

 االإن�ساين وبيئتـــه عالقة تبادليه فهو يتاأثر بها ويوؤثر فيها.

حمكات متييز ال�سلوكيات :

     وحتـــى ن�ستطيـــع احلكم علـــى ال�سلوك البـــد من توافر 

جمموعـــة مـــن املحـــكات والتي مـــن خاللها ميكـــن متييز 

ال�سلوكيات ال�ساذة اأو ال�سلوكيات غري املرغوبة. ومن هذه 

املحكات:

o  تكرار ال�سلوك: 
    تكرار ال�سلوك يعني عدد املرات التي يحدث بها ال�سلوك، 

يف فـــرتة زمنيـــة حمـــددة، فمعظـــم االأطفـــال يت�ساجرون 

 من حـــن اإىل اآخر. لكـــن البع�ص يت�ساجر ب�ســـكل متكرر. 

 o مدة حدوث ال�سلوك:

     بع�ص ال�سلوكيات تعد غري عادية الأن مدة حدوثها غري عادية، 

 فهي قد ت�ستمر مدة اأطول بكثري اأو اأقل بكثري مما هو عادي. 

 o �سكل ال�سلوك:

      يعني ذلك ال�سكل الذي ياأخذه الفرد اأثناء قيامه بال�سلوك. 

 مثل �سكل اجل�سم، احلركات واالنفعاالت امل�ساحبة لل�سلوك. 

 o �سدة ال�سلوك:

    يعترب ال�سلوك �ساذا اإذا كانت �سدته غري عادية، فال�سلوك 

غـــري العادي قـــد يكون �سلوكًا قويـــًا جـــدًا اأو �سعيفًا جدًا. 

 

 o كمون ال�سلوك:

    ي�ســـري كمون ال�سلوك اإىل الفـــرتة الزمنية التي متر بن 

تعديل السلوك وأهم أساليبه  

اعداد / ني������للي ابراه�����������يم
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ال�سلـــوك )اال�ستجابة(.  املثـــري وحـــدوث 

ونالحظ باأن بع�ـــص احلاالت تزيد الفرتة 

الزمنيـــة لديهم حتى ي�ستجيبـــون للمثري، 

وهـــذا االأمر يزيـــد لدى االأفـــراد املعوقن 

عقليًا بزيادة �سدة االإعاقة. 

عل��ى  احلك��م  يف  املعايريامل�ساع��دة 

ال�سلوك:

هناك بع�ص املعايري االأخرى امل�ساعدة يف 

احلكم على ال�سلوك منها:

االجتماعي  o املعيار 
    اأحـــد املعايـــري امل�ستخدمـــة للتمييز بـــن ال�سلوك ال�ساذ 

وال�سلـــوك ال�سوي هـــو املعيار املرتبط بالعـــادات والتقاليد 

وتقاليـــده  عاداتـــه  جمتمـــع  فلـــكل  باملجتمـــع.  ال�سائـــدة 

وقيمـــه وهـــذه العـــادات والقيـــم ت�ســـع احلـــد بـــن ما هو 

 مقبـــول وغـــري مقبـــول يف ذلـــك املجتمـــع مـــن �سلوكيات.

للف��رد النمائ��ي  بالتط��ور  ال�سل��وك  "o ارتب��اط 
يعن��ي ذلك مدى اتفاق��ه اأو انحرافه عن معدالت 

النمو الطبيعي ويرتبط ذلك ب�:

1. عمر الفرد الزمني

2. عمر الفرد العقلي

3. امل�سكالت ال�سحية التي يعاين منها

احلرمان  o م�ستوى 
االجتماعي اأو االقت�سادي  

ال�سلوك امل�ستهدف 

)Target Behavior(

املـــراد  ال�سلـــوك  وي�سمـــى       

تغيريه يف برامج تعديل ال�سلوك 

 Target( امل�ستهدف بال�سلوك 

Behavior( وقـــد يكون �سلوكًا 
اجتماعيـــًا، اأو غـــري ذلـــك وقد 

يكون الهـــدف ت�سكيله اأو تقويته 

اأو اأ�سعافـــه ويف برامـــج تعديل 

علـــى  الرتكيـــز  يتـــم  ال�سلـــوك 

وهـــي   )Responses  ( اال�ستجابـــة 

 الوحدات ال�سلوكية القابلة للقيا�ص املبا�سر. 

     وقد يظهر لدى بع�ص االأطفال املعاقن 

عقليـــًا اأو االأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن 

�سغوط �سديدة �سوء �سلوك نظرًا للت�سو�ص 

الـــذي ينجم عن الر�سائـــل غري الوا�سحة 

اأو املتناق�ســـة التي يتلقونها مـــن االأهل اأو 

غريهم، كما اأن االأطفال الذين ال يلقون اإال 

االإهمال اأو التجاهل عندما يكونون هادئن 

وجيدي ال�سلوك قد يتعلمون �سوء الت�سرف 

جللب االنتبـــاه اإىل اأنف�سهم -- وكقاع��دة عامة: فاإن 

االأطفال الذين يت�سرفون تكرارًا ب�سورة �سيئة اإمنا يفعلون 

ذلك الأنهم يح�سلون على ما ير�سيهم اأو ما يكافاأهم على 

�سوء ت�سرفهـــم. لهذا ومل�ساعدة االأطفال على تعلم �سلوك 

مقبول نحتاج دومًا اإىل اأن جنعلهم يرون بو�سوح اأن ال�سلوك 

 )اجليـــد( اأكـــر اإر�ساء وجدوى مـــن ال�سلـــوك )ال�سيئ(

تعديل ال�سلوك

     اأن عملية تعديل ال�سلوك من اأهم الفنيات التي ت�ستخدم 

لعالج امل�سكالت ال�سلوكية لـــدى االأطفال بوجه عام �سواء 

كانوا طبيعين اأو كانوا ذوي احتياجات خا�سة وذلك من اأجل 

توفري فر�ص جيدة للتكيـــف مع جمتمعهم ب�سورة طبيعية 

 وبحيث ال يكون هناك غرابه يف ت�سرفاتهم اأمام االآخرين.

     كمـــا اأن تعديـــل ال�سلـــوك االإن�ســـاين يهـــدف اإىل تغيري 

ال�سلـــوك لالأح�سن وذلك من خالل زيادة ال�سلوك املقبول 

اأو ت�سكيل ال�سلوك اجلديد املراد تعلمه اأو اإ�سعاف لل�سلوك 

الغـــري مقبـــول حيـــث يتـــم ذلـــك 

يف البيئـــة الطبيعيـــة ومـــن خالل 

املتغـــريات  اأو  الظـــروف  تنظيـــم 

البيئيـــة وخا�سة مـــا يحدث منها 

بعد ال�سلوك الآن ال�سلوك حمكوم 

ال�سلـــوك  وتعديـــل  بنتائجـــه، 

يركز علـــى احلا�ســـر ولي�ص على 

املـــا�ســـي، كمـــا اأنـــه يــركـــز على 

الـــ�سلـــوك الــظاهـــر ولـــي�ص على 

ال�سلـــوك اخلــفـــي، ويعتــمد على 
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القــيا�ـــص الــمو�ســـوعي املــبا�ســـر، والـــمتكرر، وي�ستخدم 

التحليـــل الوظيفي التجريبي يف تف�ســـري ال�سلوك وتعديله، 

وهـــو ي�ستخدم املنهـــج العلمي الذي يركز علـــى ا�ستخدام 

االأ�ساليـــب القابلـــة للتنفيـــذ، والتـــي ميكـــن التحقـــق من 

فاعليتها ب�سكل مبا�سر وكذلك فهو منهج تربوي اأكر منه 

 عالجي، الأنـــه يركز على ا�ستخـــدام االأ�ساليب االإيجابية.

االأ�ساليب اخلا�سة بتعديل ال�سلوك :

اأما عن االأ�ساليب اخلا�سة بتعديل ال�سلوك فهي كالتايل:

)Modeling( 1.النمذجة - التعلم بالتقليد

وهـــي عملية تغـــري ال�سلـــوك نتيجة مالحظـــة �سلوك 

االآخرين )اأي م�ساهدة لنموذج معن( وهذه العملية 

اأ�سا�سيـــة يف معظـــم مراحل التعلـــم االإن�ســـاين الأننا 

نتعلـــم معظـــم اال�ستجابـــة مـــن مالحظـــة االآخرين 

وتقليدهـــم، وكثريًا ما تكـــون عملية التعلـــم بالتقليد 

لت�سميـــم  حاجـــة  ال  عفويـــة  عمليـــة  النمذجـــة  اأو 

برامـــج خا�ســـة حلدوثهـــا بالن�سبة للطفـــل الطبيعي 

ولكـــن بالن�سبـــة لـــذوي االحتياجـــات اخلا�سة يجب 

اأن تو�ســـع يف االعتبـــار ت�سميـــم برامـــج لهـــا. ومـــن 

االأمثلـــة علـــى ذلك تعلـــم الطفـــل اأن ي�ستـــاأذن اأثناء 

الدخـــول اإىل الف�ســـل، تعلـــم الطفل غ�سيـــل اليدين 

 بعـــد اخلروج مـــن احلمـــام / رمـــي املهمـــالت يف ال�سلة.

)Prompting( 2. التلقني

     يق�ســـد بالتلقن تقدمي م�ساعـــدة اأو تلميحات اإ�سافية 

لل�سخ�ـــص ليقوم بتاأديـــة ال�سلوك. وبلغة تعديـــل ال�سلوك، 

فالتلقن هو ا�ستخدام مثريات متييزية اإ�سافية مبعنى اأنها 

ت�ساف اإىل املثـــريات التمييزية الطبيعية املتوافرة بهدف 

حث ال�سخ�ص على القيـــام بال�سلوك. وهكذا، فالغاية من 

 التلقـــن هي زيادة احتماالت حـــدوث ال�سلوك امل�ستهدف.

     واملثـــريات التلقينيـــة )Prompts( قـــد تكـــون لفظية 

)Verbal( اأي اأنهـــا تكون على �ســـكل تعليمات لفظية، اأو 
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اإميائية )Gestural( مثل التاأ�سري اأو النظر باجتاه معن، 

 اأو ج�سديـــة )Physical( ت�سمـــل امل�ساعـــدة اجل�سميـــة.

     والتلقـــن ي�ستخـــدم يف بدايـــة التدريـــب عندمـــا يكون 

اأمـــا عندمـــا يكـــون املتـــدرب  املتـــدرب �سخ�ســـًا عاديـــًا 

�سخ�ســـًا معوقـــًا فالتلقـــن قـــد ي�ستخـــدم ب�ســـكل متكـــرر 

امل�ستهـــدف معقـــدًا.  ال�سلـــوك  يكـــون  وبخا�ســـة عندمـــا 

التلقينيـــة  املثـــريات  علـــى  ال�سخ�ـــص  يتعـــود  ال  ولكـــي 

فالبـــد مـــن اإزالتهـــا تدريجيـــًا بعـــد اأن حتقـــق اأهدافها.

 

)Shaping()3 . الت�سكيل )التقريب – التتابعي

     وهـــو ي�ستمل على تعزيز اال�ستجابة التي تقرتب �سيئًا 

ف�سيـــًا من ال�سلـــوك النهائي الـــذي ال ي�ستطيع ال�سخ�ص 

تاأديتـــه حاليًا، واأول خطوة يتـــم تنفيذ عندها ا�ستخدام 

الت�سكيـــل هي حتديد ال�سلوك النهائـــي املن�سود، ثم يتم 

حتديـــد �سلـــوك ي�ستطيـــع ال�سخ�ـــص القيام بـــه، وي�سبه 

ال�سلـــوك النهائي على نحو مـــا )اأي اأن ال�سلوك النهائي 

يكون وا�سح ويحاول الطفل اأن يوؤدي ال�سلوك ثم يحاول 

ويحاول حتى تقرتب من ال�سلوك املطلوب يف النهاية التي 

مت تو�سحه م�سبقًا.مثال طريقة االأكل بحيث يكون االأكل 

بطريقـــة مقبولة وي�سمى هذا ال�سلـــوك بال�سلوك االأوىل 

الذي يعزز اإيجابيًا وي�ستخدم هذا للتعزيز التفا�سلي اإىل 

اأن ي�سبح ال�سلوك قريبًا من ال�سلوك النمائي اأكر فاأكر.

 

)Behavioral Chaining( 4. الت�سل�سل ال�سلوكي

     يت�سمـــن هـــذا االأ�سلوب و�سف ال�سلـــوك الذي �سيتم 

تعليمه من اأجل حتقيق الهدف ال�سلوكي ب�سكل تف�سيلي 

ومرتـــب ويتـــم جتزئة ال�سلـــوك املـــراد تعلمـــه اإىل اأجزاء 

�سغرية تكـــون ب�سكل مت�سل�ســـل اإىل اأن يتم حتقيق الهدف 

النهائي بالت�سل�سل

 )Reinforcement( 5 . التعزيز

اأو زيـــادة      وهـــو عمليـــة تدعيـــم ال�سلـــوك املنا�ســـب ، 

احتمـــاالت تكـــراره يف امل�ستقبل باإ�سافة مثـــريات اإيجابية 

، اأو اإزالـــة مثريات �سلبية بعد حدوثـــه، وال يقت�سر وظيفة 

التعزيز علي زيادة احتمـــاالت تكرار ال�سلوك يف امل�ستقبل 

فقـــط ، فهو ذو اأثر اإيجابـــي من الناحيـــة النف�سية اأي�سًا.

 

 اأ�سكال التعزيز :

اأ . املعززات االأولية

     وهـــي املعـــززات املرتبطة باحلاجـــات االأولية لالإن�سان 

ا�ستخـــدام  وعنـــد  احللويـــات  وامل�ســـرب،  املـــاأكل  مثـــل 

 املعززات االأولية يجب االأخـــذ يف االعتبار النقاط التالية:

وال�سحيـــة. اجل�سميـــة  الفـــرد  حالـــة  "o مراعـــاة 
الفـــرد.  لـــدى  اأو احلرمـــان  االإ�سبـــاع  "o مراعـــاة حالـــة 
املختلفـــة.  املعـــززات  يف  الفرديـــة  الفـــروق  "o مراعـــاة 

ب . املعززات االجتماعية

وهي تلك املعززات املتعلمة من خالل املواقف االجتماعية 

وهي مثل االبت�سامة، الثناء، االنتباه، حركات الراأ�ص للتعبري 

 عن املوافقة / اأو املعززات اللفظية اأح�سنت / �ساطر / ممتاز.

البالونـــات.  / كاالألعـــاب   -- ماديـــة  معـــززات   ج . 

 / الريا�سيـــة  كالن�ساطـــات   -- ن�ساطيـــة  معـــززات  د. 

 اال�ستمـــاع اإىل املو�سيقى / الر�ســـم واالإ�سغاء اإىل الق�سة.

هــــ. معـــززات رمزيـــة -- وهـــي اأ�سيـــاء ماديـــة ت�ستبـــدل 

مبعـــززات اأخرى كالنقـــاط والكوبانـــات، الطوابع، اأزرار، 

ورقيـــة. ق�سا�ســـات  الهند�سيـــة،  االأ�ســـكال   النجـــوم، 

 وقبـــل اإعطـــاء التعزيـــز يجـــب اأن ن�ســـاأل اأنف�سنـــا عـــن: 

الطفـــل  يحبهـــا  التـــي  التعزيـــز  اأ�ســـكل  هـــي  "o مـــا 
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o هـــل يف�ســـل الطفـــل اأن يح�ســـل علـــى تعزيـــز مـــادي 
االحت�ســـان. مثـــل  معنـــوي  تعزيـــز  اأم  الطعـــام   مثـــل 

غريه. دون  معزز  يحب  o هل 
يف�ســـل اأنواع اأخـــرى من املعـــززات البديلـــة التي  o هـــل 

ت�ستخدم اأي�سًا كمعززات.

كل هـــذه النقـــاط ال�سابقـــة جتعلنا نعرف نوعيـــة التعزيز 

الفعال.

 لوحة النجم

     تـــوؤدي لوحـــة النجـــم دورهـــا بفعالية اإن هـــي �ساعدت 

الطفل على حيازة �سجل مرئي وملمو�ص يظهر تقدمه نحو 

ال�سلوك املرغـــوب. وذلك فهي معزز مرئي له فعالية اأكر 

بالن�سبة لبع�ص االأطفال ويف بع�ص الظروف. ولي�ص الق�سد 

اأن يكـــون للوحة النجـــم وظيفة عقابية، ولهـــذا فاإنه يجب 

اأن ال ت�ستعمـــل الإظهـــار تاأخر الطفل عـــن القيام بال�سلوك 

 املنا�ســـب. بل يجـــب اأن تكون �سجال للنجـــاح ال لالإخفاق.

     وهـــذه اللوحـــة �سهلة االإعداد، ت�سجـــل االأيام على طول 

جانـــب اللوحة وفراغات لل�سق النجـــم اأو اأي مل�سق اأخر 

عندما يـــوؤدي الطفـــل ال�سلوك املنا�سب، وميكـــن بب�ساطة 

اإ�سافـــة جنـــم كل مـــرة يقـــوم فيها الطفـــل بـــاأداء �سلوك 

معـــن، اأو ميكـــن و�سعها على اللوحة يف حيـــزات مرتبطة 

 بالوقت، ويعتمد طول الوقت على ال�سلوك حمل االهتمام. 

 Positive 6 .التعزيز االإيجابي

 Reinforcement
      وهو ذلك املعزز الذي ظهوره اأو اأعطاه للفرد يزود تكرار 

ال�سلوك يف امل�ستقبل ، وذلك من خالل تقدمي املعزز االإيجابي 

لل�سخ�ـــص عندما يقوم بذلك ال�سلـــوك. اأي اأنه يظل يوؤدي 

 ال�سلوك املرغوب فيه الأنه يعود عليه بالفائدة )التعزيز(.

ومن االأمثلـــة على املعـــززات االإيجابية املحتملـــة: معانقة 

وتربيـــت  ح�سنـــًا،  �سلـــوكًا  يظهـــر  عندمـــا  لطفلهـــا  االأم 

املعلمـــه علـــى كتف الطفل الـــذي ينطـــر دوره، واالبت�سامة 

ل�سخ�ـــص ت�ســـرف بطريقـــة مهذبـــة، وقـــول اأح�سنـــت اأو 

�سحيـــح لطفـــل اأجـــب ب�ســـكل منا�ســـب علـــى �ســـوؤال مـــا، 

باإتقـــان. املدر�ســـي  واجبـــة  يـــوؤدي  لطالـــب  االنتبـــاه   اأو 

والتعزيز االإيجابـــي اأ�سا�سي يف عملية تدعيم ال�سلوك فهو 

ال يخلـــو منـــه اأي برنامج وحتى يتحقـــق التعزيز االإيجابي 

 اأهدافـــه بفاعليـــة البـــد مـــن مراعـــاة العوامـــل التاليـــة:

للفـــرد.  املنا�سبـــة  االإيجابيـــة  املعـــززات  "o اختيـــار 
املنا�سب فورًا.  ال�سلـــوك  املعززات بعد حدوث  "o تقـــدمي 

o تنويع التعزيز جتنبًا لالإ�سباع. 
املنا�سب.  التعزيز  جدول  o ا�ستخدام 

o توفري املعززات بكميات تتالءم وال�سلوك امل�ستهدف. 
يتوقـــف  كـــي  )كر�ســـوة(  املعـــزز  اإعطـــاء  o جتنـــب 
االآخريـــن.  اإيـــذاء  اأو  ال�ســـراخ  اأو  البـــكاء  عـــن   الطفـــل 

اأن ينتهي الطفل من اإمتام اأو  اإال بعد  o ال يعطـــى املعزز 
اإجناز العمل املطلوب. 

o االن�سحاب التدريجي يف تقدمي املعززات يف نهاية تعلم 
ال�سلوك. 

 Differential 7 .التعزيز التفا�سلي

 Reinforcement
     وهو تعزيز اال�ستجابات املنا�سبة وجتاهل اال�ستجابات غري 

املنا�سبة. ومن االأمثلة على ذلك تعزيز الطفل عندما يلعب 

بطريقـــة منا�سبة اأو يطلب �سيئـــًا باأ�سلوب مقبول اأو ينتظر 

دوره، اأو ي�ساعد غريه. ويتجاهله عندما يت�سرف بطريقة 
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 غـــري نا�سجة اأو باأ�سلـــوب مو�سوعي اأو عـــدواين .... اإلخ.

     وقـــد ي�سمـــل التعزيـــز التفا�سلي اأي�سًا تعزيـــز ال�سلوك 

يف موقـــف معن “كالكتابـــة يف الدفرت اأو تناول الطعام يف 

املطبخ” اأو جتاهله يف مواقف اأخرى »كالكتابة على احلائط 

اأو تنـــاول الطعـــام يف غرفة النـــوم” وبهذا يبـــداأ ال�سلوك 

باحلـــدوث يف مواقـــف معينـــه دون غريها. 

مثال اآخر اأي�سًا تعزيز رمي املناديل يف �سلة 

 املهمالت وجتاهله يف حالة رميه على االأر�ص.

 Negative 8 التعزيز ال�سلبي.

 Reinforcement
     هـــو زيـــادة احتماالت تكـــرار ال�سلوك يف 

امل�ستقبـــل وذلـــك باإزالـــة مثـــريات منفـــرة 

عندما يقوم ال�سخ�ص بتاأدية ذلك ال�سلوك. 

والتعزيز ال�سلبي لي�ـــص عقابًا بل هو تعزيز، 

فالتعزيـــز يقـــوي ال�سلـــوك بينمـــا ي�سعـــف 

العقـــاب ال�سلوك ومن االأمثلـــة على التعزيز 

ال�سلبـــي: فتـــح نوافـــذ البيـــت يف يـــوم حار، 

جتنـــب الـــكالم مـــع �سخ�ص مزعـــج، تناول 

حبة اأ�سربين للتخل�ص من ال�سداع، وجتنب 

ال�سائق ال�سوارع املزدحمة. ومثال على ذلك 

نقل طفلـــة موؤدبة من جوار طفلة م�ساغبة اإىل مكان اآخر. 

اأو جتنب ال�سلوك الغري مرغوب جتنبًا للعقاب.

 Schedules of التعزي��ز  .ج��داول   9

 Reinforcement
     تنظـــم جداول التعزيز مواعيـــد تقدمي التعزيز وحتدد 

اأي اال�ستجابـــات �سيتـــم تعزيزها. فالتعزيـــز اإما اأن يكون 

متوا�ســـاًل واإما اأن يكـــون متقطعـــًا. ويف التعزيز املتوا�سل 

Continuous Reinforcement يتم تعزي 
ال�سلـــوك يف كل مرة يحدث فيهـــا. وهذا التعزيز ي�ستخدم 

عنـــد تعليم �سلوك جديد لل�سخ�ص ومـــن �سلبيات التعزيز 

املتوا�سل اأنه:

  قد يوؤدي اإىل االإ�سباع 

  قـــد يـــوؤدي اإىل اإنطفـــاء ال�سلوك عند توقفـــه وبذلك تقل 

احتماالت التعميم. 

  قد يكون متعبًا ومكلفًا. 

      والبديـــل للتعزيـــز املتوا�ســـل هـــو التعزيـــز املتقطـــع 

الـــذي   Intermittent Reinforcement
ي�سمـــل تعزيز بع�ـــص اال�ستجابات التي ت�ســـدر عن الفرد 

ولي�ص كل ا�ستجابة.

 الفرق بني التعزيز والر�سوة

     اأن قـــوة التعزيـــز عـــادة تظهـــر بعـــد اإجنـــاز ال�سلـــوك 

امل�ستهـــدف وال يكون التعزيز يف مقدمـــة ال�سلوك بل ياأتي 

كمكافاأة معنوية يف نهاية العمل حيث اأنه اإذا قدم التعزيز 

قبل اإجناز العمل املطلوب منه ال يجد الطفل �سبب للقيام 

بالعمل املطلوب به.

اأمـــا الر�ســـوة فهي �ســـوء ا�ستعمال قوة التعزيـــز حيث اإنها 

عـــادة ت�سبق القيـــام بالعمل وبالتايل ال يرغـــب الطفل يف 

اإنهاء املهام املطلوبة منه.

10. التعميم 

 Generalization
     وهو اأن ال�سلوك الذي مت تعليمه للطفل يف موقف تدريبي 

معـــن قد يحدث ثانيـــة )اأو �سلوك م�سابـــه له( يف مواقف 
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اأخرى مل ينفذ فيها التدريب، ولذا 

، فالتعميـــم هـــو اأحد اأوجـــه التعلم 

الهامـــه وبدونـــه �سيحتـــاج االإن�سان 

اإىل اأن يتعلم ال�سلوك يف كل موقف 

جديد يواجهه.

 / االأطف��اء   / املح��و   .11

 Extinction  التجاه��ل 

    وهو اأ�سلوب يت�سمن اإلغاء التعزيز 

الـــذي كان يحافظ على ا�ستمرارية 

حـــدوث ال�سلـــوك غـــري املنا�ســـب، 

فالتعزيـــز االإيجابي يقـــوى ال�سلوك 

اأمـــا توقفـــه )التعزيـــز( في�سعـــف 

ال�سلوك اأو ميحوه واملحو اأ�سلوب فعال 

لالأ�سباب التالية:

ب�سيط فكل مـــا يت�سمنه هو جتاهل )عدم  اأ�سلوب  o اأنـــه 
تعزيـــز( ال�سخ�ـــص عندما يـــوؤدي ال�سلـــوك الغري مرغوب 

فيه.

ال�سلوكيـــة غري منا�سبة  االأمناط  مـــن  عـــددًا كبريًا  o اأن 
تعـــزز من خـــالل االنتبـــاه اإليهـــا ولذلك فمحوهـــا يتطلب 

جتاهلها.

عمومـــًا  النا�ـــص  يفعلـــه  ب�سيـــط  اأمـــر  التجاهـــل  o اأن 
للتنفيـــذ.  وقابـــل  طبيعـــي  اأ�سلـــوب  املحـــو  فـــاإن   وبذلـــك 

واإذا كان املحـــو وا�سحًا وب�سيطًا من الناحية النظرية فاإنه 

قـــد ينطوي علـــى �سعوبات بالغة من الناحيـــة العملية ولن 

ينجـــح يف اإيقاف ال�سلوك اإال اإذا مت اإلغاء التعزيز باأ�سكاله 

املختلفة ومن م�ســـادره املختلفة وغالبًا ما ينتج عن املحو 

ظواهـــر �سلوكية واإذا مل يتـــم فهمها وتوقعهـــا فاإن خف�ص 

ال�سلوك با�ستخدامه ي�سبح اأمرًا متعذرًا وهذه الظواهر هي:

 

  اإن ال�سلـــوك غـــري املرغـــوب فيـــه قـــد يـــزداد �ســـوءًا يف 

البداية.

  اأن ال�سلـــوك ينخف�ـــص تدريجيـــًا ولي�ـــص دفعـــة واحـــدة.

 

  قـــد يوؤدي املحـــو اإىل ا�ستجابات عدوانيـــة وانفعالية غري 

مقبولة.

  قـــد يظهـــر ال�سلوك جمـــددًا بعد اإطفائـــه “وذلك ي�سمى 

باال�ستعادة التلقائية«.

لل�سلـــوك  اأي �سخ�ـــص  انتبـــاه  اأن    

غري املنا�سب ولـــو مرة واحدة اأثناء 

خ�سوعه للمحو كفيل بتعطيل عملية 

االإطفاء.

 Praise 12. الثناء

     هـــو تعزيـــز اجتماعـــي �سرطـــي 

يت�سمن التعبري لفظيًا عن االإعجاب 

بال�سلوك. وباالإ�سافة اإىل العبارات 

التـــي تنم عن املوافقة على ال�سلوك 

ي�سمـــل الثنـــاء اأي�ســـًا التعبـــري عن 

عواطف وم�ساعـــر اإيجابية. والثناء 

اأحـــد املعززات املفيـــدة واملقبولة الأنه 

ي�ستخدم يف احليـــاة اليومية على نطاق وا�سع. ولكي يكون 

الثنـــاء تعزيزًا موؤثرًا فال بد من تقدميـــه بطريقة �سادقة 

بعيدة كل البعد عن الت�سنع واالبتذال. وال بد من االإ�سارة 

اإىل ال�سلوك امل�ستهدف من الثناء ومراعاة العوامل االأخرى 

التي تزيد فاعلية التعزيز بوجه عام “تقدميه بعد ال�سلوك 

املنا�سب فورًا وا�ستخدامه وفق جداول منا�سبة .... اإلخ«.

 Premack Principle  13. مب��داأ برمي��اك  

     ين�ـــص هـــذا املبـــداأ علـــى اأن ال�سلـــوك الـــذي يظهـــره 

ال�سخ�ـــص كثريًا “اأو ال�سلوك املحبـــب” ميكن ا�ستخدامه 

لتعزيـــز ال�سلـــوك الـــذي يظهـــره قليـــاًل »ال�سلـــوك الغـــري 

حمبـــب” وي�سمـــى هـــذا املبداأ الـــذي حمـــل اأ�ســـم ديفيد 

اجلـــدة  بقانـــون   David Premack برميـــاك 

Grandmas Law الأن اجلدات ا�ستخدمتهن منذ 
القدم. فاإذا قالت اجلـــدة اأو غريها للطفل “كل اخل�سار 

اأواًل وبعد ذلك ا�سمح لك بتناول احللوى “ اأو “اأدر�ص اأواًل 

وبعد ذلك اخرج األعب” فاإن حماولة التاأثري على ال�سلوك 

تتم وفقًا ملبداأ برمياك. وهكذا ميكن ت�سجيع االأطفال على 

تاأديـــة اال�ستجابـــات املطلوبة منهم “ التـــي ال يقومون بها 

تلقائيـــًا” من خالل ال�سماح لهم بتاأديـــة االأن�سطة املحببة 

 فقـــط بعـــد اأن يقوموا بتاأديـــة اال�ستجابات غـــري املحببة.
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 Behavioral ال�سلوك��ي  التعاق��د   .14

 Contracting
      هـــو اأ�سلـــوب مـــن اأ�ساليب تعديل ال�سلـــوك االإن�ساين 

وي�ستمـــل علـــى تنظيـــم العالقة بـــن املعالـــج و املتعالج 

مـــن خـــالل عقـــد يو�ســـح املهمـــة املطلوبة مـــن املعالج 

والتعزيـــز الذي �سيقدمه له املعالج يف حال تاأديته لتلك 

املهمـــة على النحـــو املطلوب. ولعل اأهم مـــا يقدمه هذا 

االأ�سلـــوب اأنـــه ي�ســـارك املتعالـــج يف العمليـــة العالجية 

فبنـــود العقد يحـــدده الطرفان ال طـــرف واحد. وتتمتع 

 العقـــود ال�سلوكية اجليـــدة ببع�ـــص اخل�سائ�ص ومنها: 

مكتوبة  o اإنها 
تهـــدد بالعقاب.  وال  بالتعزيـــز  تعـــد  اإيجابيـــة  "o اإنهـــا 
o اإنهـــا تو�ســـح طبيعة املهمـــة املطلوبـــة وموا�سفاتها 

بو�سوح. 

"o اإنها حتدد نوع التعزيز وكميته وموعد تقدميه بو�سوح. 
ن�سبيـــًا  الب�سيطـــة  باال�ستجابـــات  تبـــداأ  o اإنهـــا 

ال�سعبـــة.  اال�ستجابـــات  اإىل  تدريجيـــًا  وتنتقـــل 

 

o اإنهـــا عادلـــة ومو�سوعية فال جتهـــد املتعالج وال تبالغ 
يف التعزيز. 

o اإنهـــا ملتزمـــة للطرفن ولكن اإذا ارتـــاأى الطرفان اأن 
بنـــود العقد بحاجـــة اإىل تعديل فلي�ص هنـــاك ثمة ما مينع 

ذلك. 

 Reprimanding 15. التوبيخ

      التوبيـــخ هـــو اأحد اأكر االأ�ساليب امل�ستخدمة يف احلياة 

اليومية خلف�ص ال�سلوك غري املقبول. وهو ي�سمل التعبري عن 

عدم الر�سا عن ال�سلوك بطريقة لفظية اأو بطريقة اإميائية. 

والتوبيخ اإجراء ب�سيط قابل للتطبيق ب�سهولة وهو ذو فاعلية 

كبرية اإذا مت ا�ستخدامه ب�سكل �سحيح. ومن ح�سناته اأنه ال 

 يت�سمن العقاب البدين ولذلك فهو اإجراء غري مثري للجدل.

اأن التوبيـــخ الفعـــال يتطلب مراعاة عوامل ونـــادرًا ما يتم 

اأخذهـــا باحل�سبان يف احلياة اليوميـــة. وخالفًا ملا يعتقده 

الكثـــريون، تزيـــد فاعليـــة التوبيـــخ عندمـــا ينفـــذ ب�سوت 

منخف�ـــص ولي�ـــص ب�سوت عـــال. وقد يكـــون اأكـــر فاعلية 

عندمـــا يحدث عـــن قرب ولي�ـــص عن بعـــد، وعندما يكون 

هنـــاك توا�سل ب�ســـري اأثناء التوبيخ وعندمـــا يظهر على 

 ال�سخ�ص الذي يقوم بالتوبيخ عالمات عدم الر�سا الفعلي.

Punishment  16. العقاب

      العقـــاب اأقل واأ�سعف تاأثريًا من التعزيز هذا ما اأثبتته 

نتائـــج االأبحـــاث ويعرف العقـــاب علميًا باأنه اإجـــراء يتبع 

ال�سلـــوك اأي بعد حدوثه مما يـــوؤدي اإىل خف�ص احتماالت 

همـــا: نوعـــان  والعقـــاب  امل�ستقبـــل  يف  ال�سلـــوك   تكـــرار 

 1  Type االأوىل  الدرجـــة  مـــن  o العقـــاب 
 Punishment

وي�سمل تعر�ـــص الفرد ملثري منفر بعد قيامه بال�سلوك غري 

 املقبـــول )كال�ســـرب، اأو هز اجل�سم بعنـــف، اأو ال�سراخ(

 2  Type الثانيـــة  الدرجـــة  مـــن  o العقـــاب 
 Punishment

االإيجابـــي  التعزيـــز  مـــن  ال�سخ�ـــص  حرمـــان  وي�سمـــل 

املخالفـــة،  )مثـــل  مقبـــول  غـــري  بال�سلـــوك  قيامـــه  بعـــد 

االنتبـــاه( عـــن  والتوقـــف  والعـــزل،   والغزامـــه، 

     وعنـــد ا�ستخدام العقاب) وهو ي�ستخدم عند ال�سرورة 

بعـــد ف�سل االإجراءات غري العقابيـــة، يتم مراعاة العوامل 

التالية:

الفرد.  ولي�ص  ال�سلوك  o معاقبة 
فيه.  املرغوب  ال�سلوك  o تعزيز 
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مبا�سرة.  حدوثه  بعد  ال�سلوك  o معاقبة 
تنفيذ العقاب.  اأثناء  االنفعال  o جتنب 

ثابت.  بنظام  العقاب  o ا�ستخدام 
ال�سلوك غري املرغوب فيه.  تعزيز  o عدم 

      اإن ا�ستعمـــال نـــوع معـــن مـــن العقوبـــات اأكـــر مـــن 

ا�ستعمـــال اأنـــواع اأخـــرى اأحيانـــًا للحـــد من �سلـــوك معن 

 فيمكـــن اأن يـــوؤدي اإىل م�ساعفات جتـــدر االإ�ســـارة اإليها:

العقـــاب هو عملية �سريعة للحد من الت�سرف توؤدي  o اإن 
غالبـــًا اإىل احلد مـــن ح�ســـول الت�سرف القائـــم يف تلك 

 اللحظة ودون اأية عملية اأ�سعاف لل�سلوك على املدى الطويل.

ال�سلـــوك  ن�ســـوؤ  اإىل  تـــوؤدي  اجل�سديـــة  العقوبـــة  o اإن 
الهجومـــي العدائـــي وكثـــريًا مـــا يقـــوم االأطفـــال بتقليـــد 

عنـــد  اأهلهـــم.  �سلـــوك  وخا�ســـة  �سلوكهـــم  يف  الكبـــار 

ا�ستعمـــال ال�سفـــع اأو ال�سرب للعقاب يظـــن ان مثل ذلك 

النـــوع مـــن الت�ســـرف هـــو ت�ســـرف مقبـــول اجتماعيـــًا.

 

o كثريًا ما ي�ستعمل العقاب للحد من اال�سطرابات اخلفيفة 
دون ا�ستعمـــال اأي منـــا حلوافـــر من اأجـــل تطوير ت�سرف 

اإيجابي منا�سب يوؤدي اإىل �سعور الرهبة واخلوف من االأهل 

فيحاول ال�سغري الهرب من اأهله اأو ي�سبح معاندًا الآرائهم.

 

علميـــة  الأي  جديـــة  م�ساعفـــات  هنـــاك  o اإن 
عقـــاب لذلـــك يجـــب اإيجـــاد اأ�سلـــوب اآخـــر نتمكـــن مـــن 

تخفيـــف ح�ســـول ال�سلـــوك ال�سيـــئ بـــداًل مـــن العقـــاب. 

 

 Overcorrection الزائ��د  الت�سحي��ح   .17 

الت�سحيح الزائد هو عقاب مـــن الدرجة االأوىل ويت�سمن 

اإرغام ال�سخ�ص على اإزالة ال�سرر الذي ينتج عن �سلوكه اأو 

ممار�سة �سلوك نقي�ص لل�سلوك غري املرغوب فيه، وبعبارة 

 اأخـــرى، تاأخـــذ الت�سحيـــح الزائـــد �سكلن رئي�ســـن هما:

o » ت�سحيـــح الو�ســـع وي�سمـــل االإيحـــاء لل�سخ�ص الذي 
�ســـدر عنـــه �سلـــوك نتـــج عنه �ســـرر مـــا اأن يعيـــد الو�سع 

فالطالـــب  �سلوكـــه،  قبـــل  كان  ممـــا  اأف�ســـل  حـــال  اإىل 

الـــذي قلـــب اأحـــد املقاعـــد يف غرفـــة ال�سف يرغـــم على 

وتنظيفـــه  ال�سحيـــح  و�سعـــه  اإىل  املقعـــد  هـــذا  اإعـــادة 

ال�ســـف. يف  املقاعـــد  جميـــع  وتنظيـــف  ترتيـــب   وعلـــى 

ال�سخ�ـــص  اإرغـــام  وت�سمـــل  االإيجابيـــة  o »املمار�ســـة 

علـــى تاأديـــة �سلـــوك منا�ســـب فـــور قيامـــه ب�سلـــوك غـــري 

منا�ســـب فالطالـــب الـــذي يهـــز ج�سمـــه ميكـــن اأن يرغم 

 علـــى القيـــام بن�ساطـــات ريا�سيـــة متعبة لفـــرتات معينة.

 Negative practice 18 .املمار�سة ال�سلبي��ة 

     ويحـــاول هـــذا االأ�سلـــوب خف�ص ال�سلوك غـــري املنا�سب 

مـــن خالل اإرغـــام ال�سخ�ص على اال�ستمـــرار بتاأدية ذلك 

ال�سلوك ب�سكل متكرر )وهذا االأ�سلوب قليل يف اال�ستخدام 

مع ذوي االحتياجات اخلا�سة وهو ي�ستخدم مع االأ�سخا�ص 

الطبيعيـــن يف بع�ـــص العـــادات الغـــري ح�سنه مثـــل ق�سم 

االأظافر، م�ص االإبهام( والتف�سري ال�ستخدام هذا االأ�سلوب 

هو اأن اجلهد اجل�سمي املتعب ن�سبيًا الذي يبدله ال�سخ�ص 

اأثنـــاء تاأدية ال�سلـــوك غري املنا�سب ي�ســـكل تنفري له، مما 

يدفعـــه اإىل االمتناع عن تاأدية هذا ال�سلوك لتجنب القيام 

باملمار�ســـة ال�سلبية. وينبغي التو�سيـــح اأن هناك فرق بن 

االإ�سبـــاع واملمار�سة ال�سلبية تتعلق بال�سلوك )اأي اأنها تنفذ 

 بعد حدوث ال�سلوك(. واالإ�سباع ينقذ قبل حدوث ال�سلوك.

 Response  )19 .تكلفة اال�ستجابة )الغرامة

 Cost
يت�سمـــن  الثانيـــة(  الدرجـــة  مـــن  اإجـــراء عقابـــي         

املعـــززات  مـــن  حمـــدد  جـــزء  مـــن  الفـــرد  حرمـــان 

 املتوافـــرة لـــه عنـــد قيامـــه بال�سلـــوك املـــراد خف�ســـه.(

اال�ستجابـــة  تكلفـــة  ا�ستخـــدام  علـــى  االأمثلـــة  ومـــن 

اأو  التلفـــاز  م�ساهـــدة  اأو  اللعـــب  مـــن  احلرمـــان 

الطعـــام. اأو  اال�سرتاحـــة،  وقـــت  اأو  اليومـــي   امل�ســـروف 

  Time   20. االإق�س��اء العزلة، الوقت امل�ستقطع

 out
       وهـــو اأجـــراء عقابـــي )مـــن الدرجة الثانيـــة( وي�سمل 

قيـــام  بعـــد  وجيـــزة  لفـــرتة  االإيجابـــي  التعزيـــز  �سحـــب 

يف  اجللو�ـــص  مـــع  خف�ســـه  املـــراد  بال�سلـــوك  ال�سخ�ـــص 

مـــكان ال تتوفر فيـــه تعزيز اأو حتى مغـــادرة املكان كاماًل.

 

       ومـــن االأمثلـــة علـــى ذلـــك اأن الطفـــل قـــد يحـــرم من 

م�ساهـــدة برنامج تلفزيوين مف�ســـل اإذا اأعتدي على طفل 
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اآخـــر ي�ساهـــد التلفزيون وقـــد يرغم بالفعل علـــى مغادرة 

املكان كامـــاًل واجللو�ص يف مكان اآخر ال يتوفر فيه تعزيز.

 

 وهنـــاك عوامل يجب مراعاتها عند تنفيذ االإق�ساء وهي:

اإجـــراء منفر وقـــد يت�سبب يف �ســـراع بن الطفل  o اإنـــه 
واالأخ�سائي. 

التـــي يق�ـــص عنهـــا غنيـــة بالتعزيز  البيئـــة  o اأن تكـــون 
 والبيئة التي يق�ص اإليها فقرية من التعزيز اأو خالية منه. 

"o اأن ي�ستمر االإق�ساء لفرتة وجيزة ال تزيد عن 10 دقائق. 
ال�سلوك غري املرغوب فيه  بعد  االإق�ساء  تنفيذ  يتم  o اأن 

فورًا. 

اللفظـــي  التوا�ســـل  عـــن  االأخ�سائـــي  ميتنـــع  o اأن 
 واحلـــوار قـــدر امل�ستطـــاع عنـــد بدايـــة تنفيـــذ االإق�ســـاء 

o اأهـــم العوامـــل التـــي ت�ساعـــد علـــى جناح خطـــة تعديل 
ال�سلوك

Consistency الثبات

      يعتمد التغيري الناجح لل�سلوك املرفو�ص على الت�سرف 

الثابـــت، لذا من املهم جـــدًا اأن تطبق خطـــة تغيري �سلوك 

الطفل باإخال�ـــص للح�سول على النتيجـــة املرغوبة. فمن 

املالحظ اأن االأطفال عندما يت�سرفون على نحو معن وملدة 

مـــن الزمن فـــاإن ذلك راجـــع اإىل اأن رد الفعل عند النا�ص 

من حولهـــم يعزز عفويًا ذلـــك الت�سرف، واإنـــه اإذا اأردنا 

تغيري هذا الت�سرف فاإنه يلزم التوقف عن تعزيزه متامًا.

 

الكبـــار �سلـــوكًا م�ســـكاًل يف معظـــم  اأحـــد  فـــاإن جتاهـــل 

االأوقـــات الـــذي يحـــدث فيـــه، ولكنه بـــن احلـــن واالآخر 

يوجـــه اهتمامـــه له، فـــاإن الطفـــل �سيقع يف حـــرية، فعدم 

الثبـــات يف رد الفعـــل ي�سبـــب االإربـــاك، ومـــن ثـــم يعمـــد 

اإىل البحـــث عـــن رد الفعـــل االأ�سلـــي املتوقـــع  ال�سغـــري 

 عـــن طريـــق االإفـــراط يف عمـــل ذلـــك ال�سلـــوك امل�ســـكل. 

بـــه: يقـــوم  الـــذي  لل�سلـــوك  الطفـــل   مفهـــوم 

     يعـــرف االأطفـــال عـــاده انهم “يرتبكـــون خطا”عندما 

يت�سرفـــون بطرق غري مقبولـــة. ولكنهم يف بع�ص االأوقات 

يت�سرفـــون بطريقـــه غـــري منا�سبـــة الأنهم ال يدركـــون اأن 

اأفعالهم غري مقبولة.لذا فمن املهم اأن يجعل الكبار الفرق 

وا�سحـــا للطفـــل. وعندما يفهـــم االأطفال اأن مـــا يفعلونه 

غري مقبـــول ومع ذلك ي�ستمـــرون فان علـــى)االأب اأو االأم 

اأواالأخ�سائي(اأن يعمـــل بانتظام على تغيري هذا ال�سلوك. 

واإذا مل يكـــن االأطفال على اإدراك لعـــدم مالئمة اأفعالهم 

فانـــه يكفـــي اأحيانا ال�ســـرح اللفظـــي الب�سيـــط،اإال انه يف 

 بع�ـــص االأحيان يلزم تعليم ال�سلـــوك املتوقع خطوه خطوة.

تكرار ال�سلوك:

     وهناك عامل اآخر يجدر االهتمام به وهو كم من املرات 

يحـــدث لل�سلوك،غري املرغوب فيه وتعديـــل ال�سلوك يهتم 

بال�سلـــوك الذي تتكرر بانتظام ولكـــن قد يت�سرف الطفل 

بطريقـــه غـــري مالئمة حتت ظـــروف منفـــردة. فمثال قد 

يكـــون الطفل متعبـــا، اأو قد يوجد و�ســـع مرهق يف البيت، 

اأو قد يثـــار الطفل من قبل اأحد زمالئـــه يف الف�سل. ففي 

حاالت مثل هذه يخرب الطفل بهدوء بان مثل هذا ال�سلوك 

غـــري مقبول ، وي�سرح لـــه يف نف�ص الوقـــت ال�سبب. ويجب 

قدر امل�ستطـــاع معاجلـــة الو�ســـع ،فمثال،ت�ستطيعن جعل 

الطفـــل املتعـــب ي�سرتيح يف مكان هـــادئ. لي�ص من املمكن 

معاجلة كل امل�ساكل، ولكـــن ميكن اإفهام الطفل اإن الكبري 

متعاطـــف معه. اأما اإذا تكرر ال�سلوك غري املالئم بانتظام 

لفـــرتة طويلة فان هناك �سيئا يف البيئة يعزز هذا ال�سلوك 

لذلك يجب على االأخ�سائي اأو االأب اأو االأم درا�سة ظروف 

املواقف املختلفة التي يتعر�ص لها الطفل ثم اتخاذ خطوات 

منتظمة لتعديل ال�سلوك.

حتديد ال�سلوك: 

ــــوك حمــــــل االهـــــتـــــمـــــام. ــــل ــــس ــــ� ــــجــــب حتـــــديـــــد ال   ي

مالحظة ال�سلوك:

     قبـــل عمـــل اأي برنامج لعالج ال�سلوك غري املالئم يجب 

جمـــع كل املعلومـــات املتوفرة عنه. التي تتعلـــق باين ومتى 

وكيف وملـــاذا يحدث ال�سلـــوك. ولهذا فانه يلـــزم لتحقيق 

الهدف من برنامج تعديل ال�سلوك يجب االهتمام مبالحظة 

الطفـــل لعدة اأيـــام . فاملالحظـــة الواعية كثـــريا ما جتني 

 معلومـــات قيمة وتقـــدم االأ�س�ص للتناول الدقيـــق لل�سلوك.

ا�ستك�سف النتائج:

     يجـــب اأن يتوقـــع االأخ�سائي اأو االأب ما ميكن اأن يحدث 

لـــو اأن �سلـــوكا م�سكال مل يتـــم تعديله. وقـــد يحدث عندما 
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يتعامـــل االأخ�سائـــي مع �سلوك غري مرغـــوب فيه اأن يكون 

اأ�ساليـــب تفاعلـــه معـــه حمبطه للـــذات اأحيانـــا. وهذا قد 

يف�ســـي اإىل تقويـــة ال�سلـــوك امل�سكل مما ينتـــج عنه حلقة 

 مفرغـــة ت�سبـــح فيها اجلهـــود لتغيري ال�سلـــوك مقوية له.

درا�سة البدائل:

     اإن ال�سلـــوك الغري مالئم ال ينجـــم دائما ب�سكل مبا�سر 

عـــن الطفل. ولهـــذا بع�ـــص البدائل التي تـــوؤدي اإىل تغيري 

�سلـــوك الطفـــل . ولهذا يجـــب درا�سة بع�ـــص البدائل التي 

تـــوؤدي اإىل تغيـــري �سلوك الطفل مـــن اجل اإنهـــاء امل�سكلة. 

ففي كثري مـــن االأحيان ي�سجع املحيط �سلوكا معينا. وعلى 

�سبيـــل املثـــال، قد يـــوؤدي اإعـــادة ترتيب االأثـــاث يف مكان 

مزدحـــم اإىل اإزالـــة امليـــل لدى الطفـــل ل�ســـرب االآخرين 

يف ذلـــك املـــكان. لـــذا يتوقـــع العنايـــة الدقيقـــة بعد عمل 

الر�سد االأوىل لل�سلـــوك. كما يجب عدم البدء بالتخطيط 

 لتغيـــري ال�سلـــوك قبـــل فح�ص جميـــع اخليـــارات املتاحة.

حتديد الهدف:

     يحدد الهدف للطفل املراد تغيري �سلوكه. ولكن الهدف 

املحـــدد لي�ـــص اإال اقرتاحـــا ، اإذ قد يتفـــاوت ح�سب الطفل 

واملوقـــع واالأخ�سائـــي وتوقعـــات االأبويـــن. فقـــد يكون من 

املرغوب اأن نتخل�ص متاما من �سلوك معن الحد االأطفال 

بينما جمرد اأ�سعاف ذلك ال�سلوك اإىل م�ستوى اأدنى يعترب 

اإجنـــازا بالن�سبـــة لطفل اآخر ويجب و�ســـع هدف معن يف 

االعتبار حتى ن�ستطيع اأن نقي�ص التح�س�ص به.

واخريًا   نقرتح برنامج يفيد يف �سبط وحت�سن �سلوكيات 

 فرط احلركة وت�ستت االنتباه عند االأطفال . 

اأوال- الهدف: ينبغي احلر�ص على حتقيق االأهداف 

 التالية يف كل ن�ساط تقوما به.

االنتباه. زيادة   o"
احلركة. فرط  تقليل   o"

النظرات. تبادل  مدة  زيادة   o"
االجتماعية. امل�ساركة  حتفيز   o

 ثانيا- التعليمات: يتطلب مكان منا�سب الأداء كل ن�ساط.

ــاط. ــس ــ� ن لـــكـــل  تـــوفـــرهـــا  يــنــبــغــي  مــــــواد  يــتــطــلــب   o"

فـــيـــه. الــــــبــــــدء  قــــبــــل  الــــنــــ�ــــســــاط  ا�ــــــســــــرح   o"

املـــــــكـــــــان. خـــــــــــــارج  ــــت  ــــت ــــس ــــ� م كــــــــل  حــــــيــــــد   o"
الطفل،  عــمــر  يــنــا�ــســب  الـــــذي  ــاط  ــس ــ� ــن ال اأخـــــرت   o
اال�ــــســــطــــراب. درجــــــة  وحـــ�ـــســـب   ، ــــه  ــــي اإل ميـــيـــل   اأو 

ــــج. ــــدري ــــت ــــال ب ــــاط  ــــس ــــ� ــــن ال ـــد  ـــي ـــق ـــع ت مــــــن  زد   o"

الـــفـــ�ـــســـل. واقـــــبـــــل  ومـــــرحـــــا  مــــتــــعــــاونــــا  كـــــن   o"
�ساعة  خـــالل  ــن  م للن�ساط  الــزمــنــيــة  املــــدة  قــيــم   o
ــــف، بـــحـــيـــث يــــكــــون �ـــســـمـــن االأهــــــــــداف زيـــــادة  ــــوق ت

ــا الـــطـــفـــل يف الــنــ�ــســاط. ــه ــي ـــي يــ�ــســتــمــر ف ـــت  املــــــدة ال

عـــلـــى  ــــد  ــــاع ــــس ــــ� ت الــــــتــــــي  املــــــــــــــواد  كـــــفـــــايـــــة   o
ـــــاط بــــحــــ�ــــســــب اخلـــــطـــــة. ـــــنـــــ�ـــــس  ا�ــــــســــــتــــــمــــــرار ال

 ، ن�ساط  لكل  واملبا�سرة  املالئمة  املكافئة  توفر  يلزم   o
�سريطة اأن ال ت�ستهلك الوقت اأو توؤدي لالإ�سباع، وي�ستح�سن 

تقنينها.

كل  وتــكــيــيــف  الــر�ــســمــيــة  االأجـــــــواء  عـــن  االبـــتـــعـــاد   o
اللعب. مــ�ــســلــيــًا ومــفــرحــا مـــن خــــالل  لــيــكــون  نــ�ــســاط 

ــعــب. ــ�ــس ال اإىل  الـــ�ـــســـهـــل  مــــن  تــــتــــدرج  املــــهــــام   o"
فـــكـــل  ـــــجـــــال  ـــــع ـــــت ـــــس اال� ــــــــــــدم  وع ـــــرب  ـــــ�ـــــس ال  o
ــــًا. ــــدم ــــق ـــطـــة تــــعــــتــــرب ت ـــي ـــس ـــ� ــــــــو ب ا�ــــســــتــــجــــابــــة ول

 

فــيــه واأدى  الــطــفــل  جــلــ�ــص  الــــذي  الـــوقـــت  احــ�ــســب   o
القادمة. املــرات  يف  زيادته  حــاول  ثم   ، برتكيز   الن�ساط 

م�ساركة  دون  ــعــب  ــل ال ــل  ــطــف وال ــج  ــال ــع امل يـــبـــداء   o
ثم   ، الـــطـــفـــل  ــد  ــي ــل ــق ت ـــج  املـــعـــال يــــبــــداأ  ـــًا  تـــدريـــجـــي  ،

ــه. ــت ــب ــع ل ـــطـــفـــل يف  ـــاركـــة ال ـــس  يــــحــــاول املــــعــــالــــج مـــ�

ولـــــــو  حـــــــتـــــــى  مـــــــ�ـــــــســـــــاعـــــــدتـــــــه  حــــــــــــــــــاول   o
ـــوبـــة. ــــده لـــيـــعـــمـــل املـــهـــمـــة املـــطـــل ــــي ــــاك ب ــــس ــــاالإمــــ�  ب

من   ، اأمكن  ما  الن�ساط  يف  لي�ستمر  الطفل  �سجع   o
 – اأو الت�سفيق  – االبت�سامة  الت�سجيع الربت على راأ�سه 

اأو   ، اأو خطاء االإجناز  منح عالمة على ورقة تبن �سحة 

منح �سورة ال�سقة على ورقة يختارها عند جناحه ، ومنها 

احل�سول على �سورة خمتومة ، ومنها اأي�سا جمع عدد من 

االأوراق النقدية املزيفة التي يح�سل مقابل ما يجمع منها 

الرموز  كا�ستبدال  مادية  مكافئة  على  الن�ساط  نهاية  يف 

بقطعة حلوى...الخ.

املنا�سبة  الو�سيلة  يكون  االأوقــات  بع�ص  يف  احلرمان   o
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االإهمال   ، اللعب  من  احلــرمــان  مثل   ، الن�ساط  الإكــمــال 

حدة  رفــع  اأو   ، اإليه  النظر  عــدم  اأو  معه  اللعب  عــدم  اأو 

على  لــداللــة  لــفــرتة  بــه  النظر  حتــديــق   ، قليال  ال�سوت 

ويتوقف. ليهدا  بقوة  الطاولة  على  ال�سرب   ،  الغ�سب 

بهدوء اأواًل ، ثم ابداأ الن�ساط عندما  يجل�ص  اأن  ينبغي   o
يهداأ عن احلركة ، ولو من خالل تقييد حركته ولكن برفق ، 

مثل اأن جتل�سه على كر�سي وجتل�ص خلفه وحت�سنه من دون 

اأجل�سه على كر�سي بزاوية معينة  اأو   ، اأو م�سايقة  �سغط 

له  ي�سمح  الطاولة، بحيث ال  اأرجل  اأحد  تكون رجاله بن 

باحلراك ، واجل�ص بجانبه ، اأو �سعه يف اأحد اأركان الغرفة 

على كر�سي والطاولة اأمامه. 

ب�سكل  الـــنـــ�ـــســـاط  يف  مـــبـــا�ـــســـرة  الـــطـــفـــل  اأ�ـــســـغـــل   o
ـــة. ـــي ـــان ث ـــة مـــــــرة  ـــحـــرك ـــل ل يــــعــــود  لــــكــــي ال   �ــــســــريــــع 

اأ�ـــســـفـــل  عـــنـــه  االألــــــعــــــاب  اإخـــــفـــــاء  ــن  ــس ــحــ� ــت ــس ــ� ي  o
عــنــد احلاجة. واحــــدة  واحــــدة  وتــقــدميــهــا   ، ــة  ــطــاول  ال

ـــل.  ـــطـــف ال يـــفـــ�ـــســـلـــهـــا  الـــــتـــــي  الـــلـــعـــبـــة  اخـــــــرت   o"
فيها  يـــقـــوم  مــــرة  كـــل  يف  ــه  ــي ــس كــر� اإىل  ــــــده  اأع  o
لــلــجــلــو�ــص مـــرة ثانية. ــود  ــع ي الــنــ�ــســاط حــتــى  واأوقــــــف 

عليه. ال�سيطرة  يفقدك  فذلك  لطلباته  ت�ستجيب  ال   o"

ت�ست�سلم. وال  ت�ستطيع  ما  قدر  الن�ساط  اإجنــاز  حاول   o"
بــه  الـــــقـــــيـــــام  ـــــوي  ـــــن ت مــــــا  ـــقـــا  ـــب ـــس مـــ� خــــطــــط   o
واأدواتـــــــــــــــك. اأهــــــــدافــــــــك  حــــــــدد  مــــــــــرة،  كــــــل  يف 

املـــنـــافـــ�ـــســـة. روح  يـــخـــلـــق  اجلــــمــــاعــــي  ـــعـــب  ـــل ال  o"
واالآخــــــــــر،  بـــــن احلـــــــن  الـــــنـــــظـــــرات  تـــــبـــــادل   o
وتـــــــــبـــــــــادل االبــــــتــــــ�ــــــســــــامــــــات والــــــتــــــعــــــبــــــريات.

ثالثا- االأ�سلوب:

 1.التقليد.

 2. تنفيذ التعليمات.

 3. تبادل االأدوار.

 4. لعب دور املعلم.

5. اللعب الع�سوائي اأو احلر.

رابعا- الن�ساطات:

 1- ن�ساط الر�سم والتلوين:

 املواد: األوان متنوعة.

اأوراق �سميكة ملونة اأو بي�ساء.  o"
كبرية. تلوين  فر�ساة   o"

اأ�سكال. عليها  حمفور  األواح   o"
�سفاف. ورق   o"

�سور كبرية ذات لون اأ�سود واأبي�ص حمددة ال�سكل.  o
 الطريقة

o دع الطفل يقلد بع�ص ما تقوم به من اأعمال تلويت 
ع�سوائية

يطلب  ما  بح�سب  التلوين  باأعمال  يقوم  الطفل  دع   o
 منه.

حول اأ�سابع  اأو   ، يدك  اأ�سابع  حول  ير�سم  الطفل  دع   o
 يده.

لوح. على  حمفور  ج�سم  ير�سم  دعه   o"

�سفاف. ورق  على  �سورة  ين�سخ  دعه   o"
دعه يحاول اإكمال الر�سمة الناق�سة.  o"

الإكمال الر�سم الناق�ص. النقط  اإي�سال  يحاول  دعه   o"
ال�سورة.  تلوين  يكمل  دعه   o

 -2ن�ساط اللعب بال�سل�سال:

املواد:اآلة للفرد ، مادة ال�سل�سال ، األواح حمفور عليها 

اأ�سكال

الطريقة:

o دع الطفـــل يقلـــد بع�ص ما تقوم به مـــن اأعمال ت�سكيل 
ال�سل�سال الب�سيط.

الطفـــل يقوم باأعمال ال�سل�ســـال بح�سب ما يطلب  دع   o
منه.
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   يعت���رب الطبي���ب الربيط���اين لجن���دون داون Down  Langdon اأول م���ن ن�ش���ر يف ع���ام )1866( بح���ث ي�ش���ف في���ه 

جمموع���ة م���ن الأطفال الذين يت�شابه���ون يف جمموعة من ال�شفات اخللقية املت�شابهة ويعان���ون من التاأخر النمائي، 

ولح���ظ اأن الطف���ال امل�شاب���ون يت�شابه���ون مع بع�شهم البع�ص يف مام���ح الوجة والعينن وه�����م ي�شبهون يف ال�شمات 

البدنية مع اجلن�ص الأ�ش�فر فاأط�لق عليه��م )املنغولين( ن�شبة اإىل منغوليا ) دولة تقع يف �شرق و�سط اأ�شيا بن ال�شن 

ورو�شي���ا وعا�شمته���ا اولن بات���ور( وظل هذا الأ�شم �شائعاً حتى عام )1967م( حيث عرف العلماء اأنه يرجع اإىل خلل يف 

الكرومو�شوم���ات ولي����ص له عاقة باجلن����ص املنغويل . وقد اأطلق على هوؤلء الأطفال ال���داون ن�شبة اإليه باعتباره هو 

اأول م���ن اكت�شفه���م و�شل���ط ال�شوء عليهم ، واطلق متازمة للدللة على وج���ود جمموعة من اخل�شائ�ص والعامات 

وامل�ش���كات الت���ي توج���د جمتمعة يف ل���دى حالت ال���داون يف اآن واحد ، وقام العلم���اء بف�شل هذه املجموع���ة املت�شابهة 

الداون الموزاييك الفسيفسائي ...
وتغيير ثقافتنا نحو االشخاص ذوي اإلعاقة

Mosaic Down syndrome

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي 

معالج نف�سي 

اخل�شائ����ص وال�شم���ات ع���ن بقي���ة الإعاق���ات الذهنية 

الخرى. 

    وقـــد كان العامل الفرن�سي ليجـــون Lejeun اأول من 

اكت�سف �سبـــب هذة املتالزمة عـــام )1959( واكت�سف 

وجـــود ثالثـــة ن�سخ مـــن ال�سبغ رقـــم )21( بـــداًل من 

ن�سختن وهذه املادة االإ�سافية تغري من تناغم اجل�سم 

ممـــا ينتج عنه درجـــات متفاوتة مـــن االإعاقة الذهنية 

واالختـــالل اجل�سمي . وزملـــة اعرا�ص الداون منت�سرة 

يف جميـــع انحاء العـــامل ويف كل العـــروق الب�سرية وهي 

مـــن اأكـــر اال�سطرابـــات اجلينيـــة �سيوعـــًا . وت�ســـري 

االح�ســـاءات اأن يف كل )800( طفـــل طبيعـــي حتدث 

ا�سابـــة لطفـــل واحـــد داون ، وتزيـــد وتنخف�ـــص هـــذه 

الن�سبـــة يف بع�ص املجتمعـــات فت�سري االح�ســـاءات اأن 

الن�سبة قد تكـــون )1-1000( اأو )1 – 300( . ومهما 

كانـــت االأ�سباب فهم اأطفـــال يف حاجـــة اإىل امل�ساعدة 

والتدريب والرعايـــة والتاأهيل والتدخل املبكر كغريهم 

من االأطفال االأخرين .
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    ومتالزمـــة داون Down Syndrome هـــي عبارة عن 

�ســـذوذ �سبغـــي كرمو�سومي يحدث خلـــل يف املخ واجلهاز 

الع�سبي ، مما ينتج عنه تاأخر منائي يف اجلوانب العقلية 

واالإدراكية والكالمية واحلركية . وهو ال يعترب مر�سًا وراثيًا 

ينتقل عـــرب االأجيال ، ويف اغلب االأحيان ال تتكرر االإ�سابة 

يف العائلـــة الواحـــدة اأكر من مرة ، وتفيـــد الدرا�سات اأن 

ا�سابـــة طفل واحد يف االأ�ســـرة قد يزيد من احتمال تكرار 

اال�سابة بن�سبة من )1-2%( . كما التوجد عالقة بن نوع 

الغذاء اأو امل�ستوى االقت�سادي اأو اأي مر�ص قد ي�سيب االأم 

قبل اأو اثناء فرتة احلمل واال�سابة بحالة متالزمة الداون 

�سندروم.

الداون وعمر االأم :

   هنـــاك عالقة واحدة فقـــط ثبتت علميًا هي ارتباط هذا 

املر�ص بعمر االأم الزمني فكلما تقدمت االأم يف العمر زاد 

احتمال ا�سابة اجلنن بهذا املر�ص ، ويزاد هذا االحتمال 

ب�ســـكل وا�ســـح اإذا زاد عمـــر االأم عـــن )35( �سنة . ولكن 

هذا اليعني اأن الن�ساء االأ�سغر من �سن )35( ال يلدن ابدًا 

اطفـــال م�سابون مبتالزمة داون حيـــث يوجد العديد من 

احلاالت التـــي مت والدتهم وعمـــر االأم كان اأقل من )35( 

�سنـــة ، واأي زوجن وبدون متييـــز معر�سن الإجناب طفل 

متالزمة داون ، وفيما ياأتي جدول يو�سح العالقة بن عمر 

االأم ون�سبة تكرار حاالت الداون .

ن�سبة تكرار احلدوث بطفل اخرن�سبة احلدوثعمر االأم بال�سنوات

30 - 20150 :  1500  :  1

35 - 30 600:  1250  :  1

40 - 35300  : 1200 :  1

45  - 40 70 :  1100  :  1

1  :  120  :  4540  فما فوق

ي�ســـري اجلدول اأنه مع تقدم عمر االأم الزمني تزداد ن�سبة 

حـــدوث االأ�سابة كما تـــزداد ن�سبة تكـــرار احلدوث بطفل 

اأخر .

 

اأن��واع متالزمات 

الداون : 

هناك ثالثة اأنواع رئي�سة من متالزمة الداون:

 Trisomy 21 1- التثلث ال�شبغي احلادي والع�شرين

وينتج نتيجة االأنق�سام اخلاطىء للخلية اأثناء فرتة احلمل 

اأو الف�سل يف االنف�سال يف مرحلة انق�سام اخللية اجلن�سية 

. وفيـــه يتكررال�سبغـــي رقـــم )21( ثـــالث مـــرات بـــداًل 

مـــن مرتن ليكون عـــدد ال�سبغات )47( بـــداًل من )46( 

�سبغـــي يف كل خلية . وي�سكل هذا النوع الن�سبة االأعلى من 

جمموع 

امل�سابـــن بهـــذه املتالزمة حيـــث تبلغ ن�سبتـــه )95%( من 

حـــاالت الداون . والوالـــدان هنا طبيعيـــان متامًا وحتتوي 

خالياهمـــا على العـــدد الطبيعي مـــن الكرومو�سومات اإال 

اأن انق�ســـام نواة احليوان املنوي اأو البوي�سة حدث عر�سيًا 

مما ينتج عنه الطفل امل�ساب باملتالزمة )21(.

ويحـــدث   Translocation  ال�شبغ���ي النتق���ال   -2

نتيجة انتقال ال�سبغية من الزوج رقم )21( التي ميتلكها 

اأحـــد الوالديـــن للطفـــل ولكـــن ال تظهر عليـــه اأي اعرا�ص 

مر�سيـــة ،  اإال اأنـــه ينقـــل الكرومو�ســـوم الطبيعـــي )21( 

اإ�سافـــة اىل كرومو�ســـوم اآخـــر ملت�سق عليـــه كرومو�سوم 

)21( وهكـــذا ينتج طفل حتتوي خاليـــاه على كرومو�سوم 
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)21( زائـــد جزء منه اأو منك�ســـر اأو ملت�سق بكرومو�سوم 

اخر . وفيه ينف�سل ال�سبغي رقم )21( ويلت�سق ب�سبغي 

اخر وي�سكل هذا النـــوع حوايل )4%( من حاالت الداون ، 

و�سبـــب هذا التحول غري معـــروف يف كثري من االحيان اإال 

اأنـــه يف بع�ص االحيـــان راجع اىل وجود خلل غري وا�سح يف 

الكرومو�سومات لدى الوالدين .

3- النوع الف�سيف�ساء املوزاييك ) املختلط ( :

    وياأتـــي امل�سطلـــح املوزاييـــك كرتجمـــة حرفيـــة للكلمة 

االإجنليزيـــة Mosaic اأو الف�سيف�ساء وهـــي املادة التي 

ي�ستخدمها الفنانن يف زخرفة وتزين امل�سغوالت اخل�سبية 

ويكـــر ا�ستخدامها يف منطقة ال�ســـام وم�سر ، باعتبار اأن 

ج�ســـم الكائن احلي يتكـــون من العديد مـــن اخلاليا فهو 

ي�سبـــة الف�سيف�ساء تلك التحفة الفنيـــة التي خلقها وكونها 

اهلل �سبحانـــه وتعاىل . وموزاييك كلمة اعجمية تقابلها يف 

اللغة العربية الف�سيف�ساء.

   واملوزاييـــك Mosaic اأوالف�سيف�ســـاء Mosaicism نوع 

نـــادر من اأنواع زملـــة اأعرا�ص داون، وهو نـــوع غري وراثي 

وفيـــه تكون اخلاليا خليط بع�سهـــا طبيعي والبع�ص االخر 

غري طبيعي وهم فئه تتميز ب�سرعة التعلم مقارنة بالفئات 

االأخـــرى من متالزمات الـــداون �سنـــدروم وميكنهم تعلم 

العديد مـــن املهارات كركـــوب اخليل والباليـــه وال�سباحة 

وممار�ســـة كـــرة القـــدم ، كمـــا ميكنهـــم تعلـــم املناهـــج 

الدرا�سيـــة العادية باملدار�ص العامة مع االأطفال العادين. 

ومـــن �سماتهم االأ�سا�سية عدم ظهـــور العالمات اجل�سمية 

الظاهـــرة و املميـــزة حلـــاالت الـــداون �سـنـــدروم )التثلث 

ال�سبـغـــي( بعـــد الـــوالدة كاجل�ســـــم الرخـو )ارتخـــاء اأو 

�سعـــف الع�ســـالت( وت�سطح اجلانب اخللفـــي من الراأ�ص 

و�سغر حجـــم الراأ�ص واالأذنن والعينان املائلتان اإىل اأعلى 

واالأنـــف العري�ص وامل�سطح وال�سغـــري والل�سان كبري وبارز 

بالن�سبـــة للفـــم ووجـــود خط عر�ـــص وحيد يف راحـــة اليد 

وغالبًا ما تكـــون اليدان ق�سريتان وعري�ستان مع اأحمرار 

الب�سرة وامل�ســـكالت الكالمية املتنوعـــة . وهنا ال ي�ستطيع 

ال�سخ�ـــص غـــري املتخ�س�ـــص التفرقة بن حـــاالت الداون 

الف�سيف�سائـــي وبن االأطفـــال الداون االآخريـــن . وت�سبح 

ال�سفات اجل�سمية املميزة للطفل الداون اأكر و�سوحًا مع 

تقدمه يف العمر ، كما لوحظ اأن معظم ال�سفات اجل�سدية 

تكون موجودة منذ الـــوالدة والبع�ص منها يتغري مع االأيام 

بالزيـــادة اأو النق�ســـان، فبع�ص املظاهـــر اجل�سمية تكون 

وا�سحـــة ) اخلط املنفرد يف كف اليد ، و�سكل اجلمجمة( 

ومظاهر اخرى تتناق�ص اأو تختفي مع منو الطفل )كاالأذن 

احلـلزونية ، وزيادة اغ�سية الرقبة ( واخرى تزداد و�سوحًا 

)ت�سقق الل�سان و عيوب االأ�سنان(.

ت�سخي�ص حاالت الداون الف�سيف�سائي :

    االأ�سخا�ـــص حاملـــي الـــداون مـــن النـــوع املوزاييـــك اأو 

الف�سيف�سائي لديهم كرومو�ســـوم زائد يف بع�ص خالياهم 

والبع�ـــص االآخر يكـــون طبيعـــي . وتفيد التحاليـــل الطبية 

اأن لديهـــم خليـــط مـــن اخلاليـــا العاديـــة واخلاليـــا ذات 

الكرومو�ســـوم الزائد . مبعنى اأن بع�ـــص خاليا اج�سامهم 

حتتـــوي على )47( كرومو�سوم والبع�ص االأخر على )46( 

كرومو�سوم وهذا النوع ميثل ما ن�سبته )1%( من احلاالت 

امل�سابـــة مبتالزمة داون . ومن هنا يت�ســـح اأنهم يحملون 

نوعن من اخلاليا يف اأج�سامهم هي :
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* النوع االأول : لديه العدد الطبيعي من ال�سبغات الوراثية 

)46( كرومـــوزوم . وي�ســـكل هذا النوع مـــن )1-2%( من 

جمموع حاالت الـــداون ويتميزون باأن العالمات اجل�سمية 

عندهـــم غري وا�سحـــة، ولديهم قـــدرات عقلية جيدة مما 

يوؤهلهم ل�سرعة التعلم والفهم والكالم واحلركة ، ومزاولة 

حياتهم ب�سكل قريب جدًا من الطبيعي .

* النوع الثـــاين :  لديه عدد ال�سبغـــات الوراثية املوجودة 

عند حاالت الداون �سندروم )47( كروموزوم ، وميثل هذا 

النوع حوايل )1%( من احلاالت امل�سابة بالداون.

     عـــادة يتـــم ت�سخي�ص احلالة بعد مرور فرتة من الزمن 

لعـــدم ظهـــور اعرا�ص ظاهـــرة علـــى الطفل بعـــد الوالدة 

مبا�ســـرة ت�ستدعـــي التدخـــل الطبـــي ، ولكـــن مـــع التقدم 

الطبـــي ومهارة الكثري من اطبـــاء االأطفال ا�سبح الك�سف 

عن حاالت الـــداون الف�سيف�سائي اأكر ي�سرًا ، وهذا عك�ص 

حـــاالت الداون احلادي والع�سرين الـــذي يكت�سفه االطباء 

بعد الوالدة مبا�سرة .

ومن و�سائل ت�سخي�ص الطفل الداون ما يلي :

- فح�ص دم الطفل حيث يقوم الطبيب بفح�ص من )20 - 

25 ( من خاليا دم الطفل فاإذا كانت جميع اخلاليا حتمل 

عـــدد )47 ( من الكروموزمات فـــاإن الطفل ي�سخ�ص على 

 Trisomy 21 اأنه من حاالت التثلث احلادي والع�سرين

حيث يتكررال�سبغي رقم )21( ثالث مرات بداًل من مرتن 

ليكـــون عدد ال�سبغات )47( بداًل من )46( �سبغي يف كل 

خلية . اأما اإذا كانت بع�ص اخلاليا حتمل )47( كرومزوم 

والبع�ـــص االآخـــر )46( فاإن الطفل ي�سخ�ـــص على اأنه من 

حاالت متالزمة داون متعددة اخلاليا )الف�سيف�سائي(.

- من االإجراءات الفنية التي يقوم بها االأطباء لت�سخي�ص 

حاالت الداون اأخذ عينة من اجللد لتحليلها وفح�سها .

 Thyroid Gland فح�ص هرمـــون الغدة الدرقيـــة -

لديهم وجد اأنه ينق�ص مبعدل كبري عن االأطفال االآخرين، 

ممـــا ي�سبب الكثري من االأمرا�ـــص ، لكونها تدخل يف عمل 

كل خاليا اجل�سم .

       وقـــد تتعر�ـــص االأ�ســـرة حلالـــة من القلـــق والتوترعند 

ظهـــور ا�سابة بالـــداون الف�سيف�سائـــي ويت�ساءلون هل من 

املمكـــن تكـــرار االأ�سابة يف حمل اخـــرى ؟  وتكون اجابات 

املعاجلـــن اأن كله بقـــدر اهلل �سبحانه وتعاىل ولكن احلمل 

يف طفـــل اخر يحمل هذا النوع  نـــادر جدًا وال توجد ارقام 

دقيقة تدل على ن�سبة حدوثه .

اأ�سباب ال�سذوذ الكرومو�سومي:

اخللـــل  اأو  ال�ســـذوذ  اأن  والدرا�ســـات  البحـــوث  تبـــن      

الكرومو�سومـــي يعتـــرب اأكـــرب �سبب مـــن اأ�سبـــاب االإ�سابة 

باالإعاقـــة الذهنية ، فهو م�سئـــوول عن )10%( من حاالت 

االإعاقة الذهنية وثبـــت اأن اخللل يوؤدي اإىل وفاة طفل من 

كل )150( طفاًل حديث الوالدة ، واأنه م�سئول عن )%25( 

مـــن حاالت االإجها�ص يف االأ�سهـــر االأوىل من احلمل وعن 

)50%( من حاالت العقم عند الن�ساء و)20%( من حاالت 

العقم عند الرجال . وبالرغم من البحوث التي اجريت يف 

ال�سنوات االأخرية على حـــاالت ال�سذوذ الكرومو�سومي اإال 

اأنها مل ت�سل اىل و�سائل ناجحة للوقاية من حدوث ال�سذوذ 

. واأ�سبـــح مـــن ال�سهل االأن التعرف على عـــدد من ال�سور 

املختلفة لهذا ال�سذوذ . كما اأ�سحى من ال�سهل فح�ص دم 

الوالديـــن ممن لديهم طفل داون يف حالة رغبتهم اإجناب 
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طفـــل اآخر ، والتنبوؤ مبا اإذا كان الطفل التايل �سوف يكون 

لدية ا�سابة عقلية كرومو�سومية اأم ال . ويف يناير من �سنة 

)1970( ن�سر املركز القومي للبحوث العلمية عن االإعاقة 

العقليـــة يف الدمنارك بحثًا بن اإمـــكان التنبوؤ مبا اإذا كان 

الطفـــل �سيولد طبيعيـــًا اأم �سيولد يعاين مـــن اعاقة عقلية 

عن طريـــق اجراء فح�ـــص وحتليـــل ميكرو�سكوبي لقطرة 

من ال�سائل ) االأمنوى ( املحيط باجلنن من االأم احلامل 

وتوؤخـــذ مـــن االأم اأثنـــاء االأ�سبـــوع )10 اأو 12( مـــن فرتة 

احلمل.

كما يوجد عدد من االأ�سباب والعوامل التى توؤدي اإىل تعدد 

اخلاليا لدى ال�سخ�ص امل�ساب منها :

ومـــع  كرومو�ســـوم   )46( حتمـــل  امللقحـــة  البوي�ســـة   *

االأنق�سامـــات للخاليـــا ت�سبـــح احدى اخلاليـــا بها )47( 

كرومو�ســـوم فاخلاليا التي ن�ساأت من اخللية االأوىل �سوف 

يكون بها )46( كرومو�سوم بينما اخلاليا االأخرى ي�سبح 

بها )47( كرومو�سوم .

* البوي�ســـة امللقحـــة بها ثالثة ن�سخ مـــن الكرمو�سوم رقم 

)21( واثناء االأنق�سامات فقـــدت احدى اخلاليا الن�سخة 

الزائـــدة فاأ�سبـــح عـــدد الكرومو�سومـــات )46( ونتج عن 

هـــذه اخللية عدة خاليا وا�سبح ال�سخ�ص لديه نوعن من 

اخلاليـــا نوع به العدد الطبيعي مـــن الكرومو�سومات ونوع 

فيه )47( من الكرومو�سومات .

   ويق�سد بالكرومو�سومات ال�سبغات الوراثية وهي عبارة 

عـــن ع�سيـــات �سغـــرية داخل نـــواة اخلليـــة   وحتمل هذه 

الكرومو�سومـــات يف داخلها تفا�سيل كاملة ل�سكل االإن�سان 

.ولهـــا حمتوى نووي ذو تركيبة فريـــدة ون�ساط خا�ص كما 

اأن لها خا�سيـــة االنق�سام الذاتي مع احلفاظ على خوا�ص 

ال�سكل والوظيفـــة على مدى االنق�سامات اخللوية املتتابعة 

. ويحمل ال�سخ�ص العادي ذكرًا اأو انثى )46( كرومو�سوم 

تكـــون على �ســـكل ازواج وهي مرقمة مـــن )1-22 ( بينما 

الزوج رقم )23( ال ياأخذ رقمًا وهو الزوج املحدد للجن�ص. 

ويرث االإن�سان ن�ســـف الكرومو�سومات من االب ون�سفها 

مـــن االأم )23 + 23  = 46 كرومو�ســـوم ( وكرومو�سومات 

االأم تنتقـــل اإىل الوليد عن طريق البوي�سة وكرومو�سومات 

االأب عن طريق احليوانات املنوية ، وعندما يلقح احليوان 

املنـــوي البوي�ســـة تكتمـــل عـــدد الكرومو�سومـــات وت�سبح 

)46( وبعدهـــا حتدث العديد من االنق�سامات ويبداأ تكون 

الوليد .

: • اأنواع االإ�سطرابات الكرومو�سومية	

- تبادل االأجزاء بن كرومو�سومن اأو اكر.

- حذف جزء من الكرومو�سوم .

مـــن  اجـــزاء  اأو  عـــدد  يف  النق�ســـان  اأو  الزيـــادة   -

الكرومو�سومات.

- وجود كرومو�سوم غري عادي .

: ) • الفروق بني ذكاء املوزاييك و التثلث )21	

يف عـــام 1991م ن�سر تقرير عن الفـــروق يف النمو العقلي 

بن اطفال متالزمة داون املتعدد اخلاليا والتثلث احلادي 

والع�سرين وقامـــت الدرا�سة بعقد مقارنة بن )30( حالة 
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من النـــوع متعدد اخلاليا و)30 ( حالة مـــن النوع التثلث 

احلادي والع�سرين وكان من نتائج الدرا�سة ما يلي : 

- اظهرت النتائج اأن معدل ذكاء االأطفال متعددي اخلاليا 

اأعلى من التثلث احلادي والع�سرين . 

- كمـــا اظهرت نتائـــج الدرا�ســـة اأنه كلمـــا زادت اخلاليا 

الطبيعية لدى الفرد كلما زاد معدل ذكاءه .

    وتتميـــز متالزمـــة الداون بتفاوت القـــدرات العقلية من 

االإعاقة الذهنية الب�سيط اإىل ال�سديد ، ويف اأغلب االأحيان 

اإعاقـــة ذهنية متو�سطة ، ويحتاج هـــوؤالء االأطفال لف�سول 

تدريبيـــة خا�سة )مدار�ـــص الرتبية اخلا�ســـة( ويف بع�ص 

احلـــاالت ميكن و�سعهم يف ف�سول تعليمية عامة ) الدمج 

الكلي اأو االأكادميي( اإذا كانت قدراتهم العقلية ت�ساعدهم 

عل ذلك ون�سجهـــم االجتماعي متقدم مما ي�ساعدهم يف 

احل�ســـول علـــى م�ستوى تعليمـــي اأعلى ، وهـــم ي�ستطيعون 

العي�ـــص امل�ستقـــل عـــن طريـــق التعليـــم امل�ستمـــر والدعم 

املبا�سر.

     كمـــا دلت درا�سة طبقت يف ق�ســـم علم الوراثة الب�سري 

يف كليـــة الطـــب يف فرجينيـــا علـــى عينة مـــن)45( طفاًل 

موزاييك وجـــد اأنهم يتاأخرون عـــن ا�سقائهم العادين يف 

اكت�ســـاب املهارات والن�سج الع�سبـــي . كما طبقت درا�سة 

مقارنـــة علـــى )28( طفـــل موزاييـــك و)28( طفـــل داون 

الثالثـــي وكانوا من نف�ص العمـــر واجلن�ص اأظهرت النتائج 

اأن االأطفال املوزاييك اأ�سرع يف اكت�ساب املهارات احلركية 

مثل احلبـــو واجللو�ص والوقوف وامل�ســـي مقارنة باالطفال 

الـــداون الثالثـــي ، وال يوجد فـــروق ذات داللة يف اكت�ساب 

املهارات اللغوية والكالم بن النوعن .

• الهرم املبكر ؟	

    وللوقـــوف على ا�سبـــاب الهرم املبكر لالأطفال امل�سابن 

بالـــداون ، اجريـــت يف هـــذا املجـــال عدد مـــن الدرا�سات 

والبحـــوث وجـــدت اأن ال�سمور الذي ي�سيـــب الغدد داخل 

ج�ســـم هـــوؤالء االأ�سخا�ص هـــو ال�سبب الرئي�ســـي وراء هذه 

الظاهرة ومـــن اأهم الغـــدد التي ت�ســـاب بال�سمور الغدة 

ال�سعرتيـــة ) الغدة التوتية ( وهـــي الغدة الرئي�سية جلهاز 

املناعة . وهذه الغدة تبداأ يف ال�سمور عند العادين بعد �سن 

البلـــوغ ، ولكن عند حاالت الداون تبـــداأ الغدة يف ال�سمور 

بعد الوالدة وهذا ي�سبب بع�ص اال�سطرابات الوظيفية التي 

يتعر�ـــص لها الطفل الداون ، وهي غدة م�سوؤولة عن مناعة 

اجل�سم وتوؤثر على النمو وخ�سو�سًا طول القامة . 

  • امل�س��ورة	 عل��ى  الوالدي��ن  يح�س��ل  اأي��ن  مــن 

والعالج؟

    علـــى الوالديـــن الت�سلح بال�سرب ومعرفـــة اأن رحلة امليل 

تبداأ بخطوة وعليهم الذهـــاب اإىل عدد من التخ�س�سات 

الطبيـــة والتاأهيليـــة بهدف التاأكـــد اأن الطفل ال يعاين من 

م�ســـكالت �سحية ويكـــون الهدف الكبري الـــذي امامنا هو 

�سرعة الك�سف والتدخل املبكر وهذا له ابلغ االثر يف تقدم 

احلالة مـــن اجلانب ال�سحي مما يوؤهلـــة للتدريب اجليد 

وي�ساعـــد على دجمه مع االأطفال االآخرين بي�سر و�سهولة . 

ومن التخ�س�سات التي يجب اأن تقوم بفح�ص الطفل فور 

اكت�ساف االأ�سابة كل من :
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- طبيب اطفال .

- اخ�سائي القلب واالأوعية الدموية .

- اخ�سائي اجلهاز التنف�سي اأو اجلهاز اله�سمي . 

Clinical Geneticis اخ�سائي الوراثة ال�سريرية -

- طبيب العيون . 

- اخ�سائي العظام .

- طبيب االأمرا�ص اجللدية .

- اخ�سائي االأمرا�ص الع�سبية .

- اخ�سائي العالج الطبيعي .

- اخ�سائي العالج الوظائفي .

. Audiologist  اخ�سائي ال�سمعيات -

- اخ�سائي اأمرا�ص نطق وكالم .

- االخ�سائي النف�سي -  اأو املعالج النف�سي .

 • الرامج العالجية للطفل املوزاييك :	

عالج  على  يرتكز  الداون  حاالت  عالج  اأن  املعروف  من    

ا�سالح  الميكن   النه  فقط  امل�ساحبة  االأعرا�ص  وتعديل 

اخللل اجليني ، وتتم يف البداية عملية التقييم والت�سخي�ص 

ال�سامل بهدف و�سع اخلطة العالجية املنا�سبة . 

    وا�سع بن يد الوالدين والعاملن يف املجال ممن يرغبون 

جمموعة  املوزاييك  لالأطفال  وامل�سورة  العالج  تقدمي  يف 

من اخلطوات املي�سرة للتاأهيل والتدريب :

اواًل : العاجات والفحو�شات الطبية :

- �سرعـــة اكت�ساف وعالج امل�ســـكالت ال�سحية امل�ساحبة 

التـــي قد يعاين منها الطفل بعد الـــوالدة مبا�سرة ، واحلد 

من ا�سابته بالعدوى وحت�سينه بالتطعيمات الالزمة .

- اجـــراء حتاليـــا لتحديد ن�سبـــة ال�سكري بالـــدم ، ون�سبة 

هرمـــون الغـــدة الدرقيـــة    Hypothyroidism لعـــدم 

نق�سة ملنع التدهور العقلي .

- العـــالج اجلراحي للحاالت التي تعاين من عيوب خلقية 

بالقلـــب اأو القناة اله�سميـــة ، وا�ستئ�سال  الزوائد االأنفية 

التي ت�سبب توقف التنف�ص اثناء النوم .

- على الوالدين التاأين والعناية عند حمل الطفل امل�ساب 

خا�ســـة يف ال�سهـــور الثالثـــة االأوىل بعد الـــوالدة، وتقدمي 

العالج الطبيعي بهدف حت�سن املهارات احلركية وحمايته 

من الت�سوهـــات  املحتملة واإعادة تاأهيله اىل اأق�سى درجة 

ممكنة من االعتماد على النف�ص والتكيف والتعاي�ص 

   مـــع املجتمع . كما نن�سح باملتابعـــة الدورية ملعرفة مدى 

التح�سن وو�سع الربامج التي تتنا�سب  وطبيعة املرحلة .

- تدريـــب الطفل على غلق الفم ولكن علينا التاأكد من اأن 

املمر الهوائي غري مغلق .

- التقليـــل من االأطعمة عاليـــة ال�سعرات احلرارية والعمل 

على زيادة الن�ساط االإجتماعي والرتفيهي  الهادف و�سغل 

اأوقات الفراغ .

ثانياً : العاجات النف�شية والأ�شرية :

- البد من متتـــع الوالدين والعاملـــن واملعاجلن بال�سرب 

واالإميان باهلل �سبحانه وتعاىل واحلكمة  واحلنان والعطف 

واالبت�سام ، والذهاب اإىل الطفل مل�ساعدته ، وتقبل او�ساع 

الطفل ، وتلبية  حاجاته .

- يراعـــى اأن يكون اجلو املحيـــط بالطفل م�سوق مع البعد 

عن التوتـــر وال�سغوط بقدر االإمكان ،  ومن املهم التفاهم 

والتعـــاون بن الوالديـــن ، والتحدث مـــع بع�سهما البع�ص 

وي�سد كل واحد من همة االأخر.
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- ا�ســـرتاك االأ�ســـرة يف اإحدى جماعـــات الدعم ) حتدث 

االأم مـــع امهـــات لديهـــن نف�ـــص امل�سكلـــة( يفيـــد  يف تقبل 

املوقـــف والتخفيف من امل�ساعر املوؤملة واكت�ساب املزيد من 

املهـــارات واملعلومات  حول اال�سابـــة وهذا ما جنده حاليًا 

عرب ال�سات واملواقع االلكرتونية واملدونات .

مـــن املعاجلـــن  املعلومـــات ال�سحيحـــة  البحـــث عـــن   -

واالأخ�سائيـــن النف�سيـــن ، وت�سجيلـــه باأحـــد اجلمعيـــات 

االأهليـــة ملـــا يتوفربها من دعـــم وم�ساعـــدة وتفاهم وي�سر 

و�سرعـــة يف تلبيـــة مطالـــب  االأ�ســـرة مقارنـــة باملوؤ�س�سات 

احلكومية .

- التدريـــب علـــى مهـــارات احليـــاة اليوميـــة واملهـــارات 

اال�ستقاللية الذاتية ، و�سبط عملية االإخراج .

- التدريـــب علـــى املهـــارات االإدراكيـــة ، وتنميـــة الذاكرة 

وحتديـــد املـــكان والزمـــان ، والتدريـــب علـــى املهـــارات 

اال�ستيعابية كاملطابقة والتمييز وادراك الزمن وغريها.

- مـــن املهم بث الثقة يف نف�ص الطفـــل وابراز ما لديه من 

قـــدرات ومهارات و�سعوره من  املحيطن اأنه طفل مرغوب 

وانـــه يلقـــى كل االهتمـــام والرعاية واحلـــب والعطف من 

الوالدين .

  وتعمـــل االأ�سرة الواعيـــة على ا�ستبـــدال امل�ساعر ال�سلبية 

بامل�ساعر االيجابية لدى طفلها  والعمل على تعزيز ال�سلوك 

ال�سوي الهادف وجتاهل ال�سلوك غري املنا�سب. 

- عـــدم التفرقـــة بينه وبـــن اخوانه االآخريـــن ومن املهم 

م�ساركتـــه يف املواقـــف االإجتماعيـــة مـــع  افـــراد ا�سرته ، 

وم�ساعدته على اإبراز مالديه من مواهب وقدرات ، وتنمية 

روح االعتماد على النف�ص .

باإجنازاتهـــم  االإعجـــاب  وابـــداء  عواطفهـــم  احـــرتام   -

واأعمالهم ، وت�سجيعهم امل�ستمر .

ثالثًا : العالجات الرتبوية التعليمية :

- التدريـــب والتن�سيط املبكريـــن والدعم املبا�سر من اأهم 

العوامل التي ت�ساعد على تقدم الطفل  واكت�سابه املهارات 

املختلفـــة وتوؤهلـــه للت�سجيـــل باملدار�ـــص العاديـــة ، وميكن 

ت�سجيله يف ريا�ص االأطفال العادية .

- اعـــداد خطـــة تربوية فرديـــة )IEP( يتم مـــن خاللها 

حتديـــد م�ستويـــات الطفـــل احلالية يف جميـــع  اجلوانب ، 

وحتديد االهداف بدقة .

- الدمج االأكادميي مع االأطفال العادين .

- طريقـــة التعليم الفـــردي املربمج ، وتقـــوم على تدريب 

الطفـــل ح�سب قدرتـــه على التعلـــم . ويق�ســـد  بالربجمة 

تق�سيـــم املنهاج املدر�ســـي اإىل خطوات �سغـــرية مرتابطة 

وتقـــدم للطفـــل بطريقة �سيقة وجتـــذب انتباهـــه ، ويقوم 

املعلم بدرا�سته للمقرر والعمل على حتليله ويحدد خطواته 

ويرتبهـــا   ح�سب ما بينها مـــن عالقات وير�سد الطفل اإىل 

الوحدات التي يدر�سها وي�سجعـــه على درا�ستها  بال�سرعة 

التـــي تنا�سب اإمكاناتـــه ، وي�ساعده يف اكت�ســـاف ال�سواب 

واخلطاأ وي�سحيح االأخطاء من 

   خالل الطفل نف�سه وهو نوع من التعليم الفردي .

- ين�ســـح بتعديـــل ال�سلوك من خـــالل االأن�سطـــة الهادفة 

واملحببة للطفل ويف�سل ا�ستخدام اللعب يف  املراحل االأوىل 

من التدريب ، كما ميكن ا�ستخدام عدد من املهارات عند 

التعديل كالر�ســـم اأو  التلوين اأو الفك والتنظيم والرتكيب 

والت�سنيف .

- التدريب على اخليال من خالل الر�سم من الذاكرة وهو 

مغم�ـــص العينن مثـــال اأن ير�سم دائـــرة اأو  مثلث اأو ي�سع 

اأذنن اأو عينن لوجة مر�سوم على بطاقة من الورق .

- ا�ستخـــدام برنامـــج املاكتـــون لتطوير املفـــردات اللغوية 
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)1978( وهـــو برنامـــج لغوي مت ت�سميمـــه   خ�سي�سًا 

لتطوير عملية التوا�سل واللغـــة وتعلم مهارات القراءة 

والكتابة لالأطفال والبالغن اللذين يعانون من �سعوبات 

يف التوا�سل اأو التعلم .

- الربنامـــج املنـــزيل للتدخـــل املبكر لتثقيـــف اأمهات 

االأطفال املعوقن من �سن امليالد وحتى �سن             

   ت�سعة �سنـــوات ) البورتيج 1969( ويخت�ص بالتدخل 

داخـــل  املعوقـــن  االطفـــال  امهـــات  لتدريـــب  املبكـــر 

منازلهم.

- طريقـــة ماريا منت�سوري وتعتمـــد على ) احلوا�ص – 

االأ�ســـوات – التـــذوق  ( وتهـــدف اإىل تطوير  القدرات 

واحلوا�ص واالعتماد على النف�ص .

- برنامـــج اإيتــــارد   Itard  برنامـــج تعليمـــي لتدريب 

الطفل على املهارات االأ�سا�سية .

- طريقـــة �سيجـــان    Segainالتدريـــب مـــن خـــالل 

احلوا�ـــص ، وتنمية املهارات احلركيـــة واكت�ساف البيئة 

املحيطة. 

   John Deweyطريقة اخلربة الرتبوية جلون ديوي- 

وتعتمد على التعليم من خالل اخلربة  وربط ما يتعلمه 

الطفل يف وحدات عمل تنا�سب �سنه وقدراته وميوله .

- طريقـــة ) ديكـــوريل ( مدر�سة احليـــاة من احلياة ، 

ويهدف الربنامج تعليم الطفل ما يريده  ويرغب فيه ، 

والتدريب على دقة املالحظة وتنمية املهارات احلركية 

والقدرة على التمييز احل�سي . 

-  طريقة )د�سكدر�ص(  Descocudres  وتعتمد على 

تدريب احلوا�ص واالنتباة لالمور  

   احل�سيـــة والتدريب وفقـــًا الحتياجات الطفل املعوق ، 

ومراعـــاة التعليم املنا�سب لقدراته وخ�سائ�ص منوهم 

النف�سي واجل�سمي والعقلي .

رابعًا : العالجات الكالمية النطقية :

- التاأكد من �سالمة اع�ســـاء النطق والكالم كالل�سان 

وال�سفاة واحللق وغريهم .

- التدريـــب علـــى ادراك اللغـــة ، وا�ستخـــدام اللغة يف 

احلياة اليومية ) اللغة اال�ستقبالية ( ويدرك الوالدين 

اأن لدى الطفل م�سكلة نطقية ولغوية . وعليهم توفري بيئة 

منا�سبـــة ثرية الكت�ساب  اللغـــة والكالم  ، وكرة تبادل 

النقا�ص مع الطفل بلغة �سهلة ووا�سحة ومفهومة.

- ا�ستخـــدام العديـــد مـــن الو�سائل مثـــل ) الق�س�ص 

وال�ســـور امللونـــة وبرامج احلا�ســـوب ( وت�سري   الكثري 

من نتائـــج الدرا�ســـات العربية اأن ا�ستخـــدام الربامج 

احلا�سوبيـــة ي�ساعد على تنمية  املهـــارات اللغوية لدى 

حاالت الداون .

خام�سًا : العالجات املهنية والريا�سية املعدلة :

 Adapted ممار�ســـة الرتبيـــة الريا�سية املعدلـــة -

Physical Fducation بهـــدف التدريـــب علـــى 
املهـــارات احلركيـــة وتقويـــة ع�سالت اجل�ســـم والعمل 

علـــى تعديل ال�سلـــوك واكت�ساب املهـــارات  االجتماعية 

مـــن خالل اللعب وممار�سة التمارين الريا�سية ، ورفع 

الروح املعنوية، واكت�ساب احلركات الر�سيقة املالئمة.

- مـــن املهارات املهمـــة م�ساركته يف اللعـــب اجلماعي 

، وامل�ساركـــة يف االلعـــاب الفرديـــة اأو اجلماعيـــة حتت 

ا�سراف مدرب .

- توفري فر�ص العمل للحاالت التي مت تدريبها وتاأهيلها 

اجليد ، يف االأعمال الب�سيطـــة وامل�ساعدة  والنظر اإىل 

العمل كقيمة وهدف ولي�ص اإىل نوعية العمل اأو �سكله.
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أنـا أحــــــــــــب     جـــــــــــــــــــــاد
مرحبا ..... ا�سمي جنا وعمري ع�سر �سنوات، يف ال�سف  اخلام�ص 

االبتدائي ، اأحب مدر�ستي واأحب اأخي جاد

جاد عمره اأربعة ع�ســـرة �سنه وعنده توحد ...... هل تعرفون ما هو 

التوحد؟ 

التوحد هو �سعـــف يف الدماغ ي�سيب الطفل يف اأوائل عمره وي�ستمر 

معه طوال حياته .

االأطفـــال مثل جـــاد لديهم م�سكلة لغويـــة تعيقهم مـــن التوا�سل مع 

االخرين والتعبري عن احتياجاتهم و�سعوبة يف التوا�سل االجتماعي 

واللعب التخيلي.

اأحب دائما اأن األعب مع اأخي جاد بعد االنتهاء من واجباتي املدر�سية 

األعابا يحبها ويتعلم منها بنف�ص الوقت وبالرغم من عدم النظر ايل 

اأثناء اللعب وهذه احدى عالمات التوحد االانني ا�ستمتع باللعب معه 

النه ي�سحك وي�سدر ا�سارات تعرب عن فرحه وطلبه بلعب املزيد من 

اللعب، ....... 

يف بع�ص االأحيان اأدخل اىل غرفة اأخي جاد واأجده يبكي ، اأحاول اأن 

اأعرف ال�سبب لكـــي اأ�ساعده ولكني ال اأعرف فاأحاول التحفيف عنه 

واللعب معه اأو قراءة ق�سه له.

بع�ص املرات جاد ي�سحك ويقع على االأر�ص من ال�سحك ال�سديد فما 

علي �سوى ال�سحك معه حتى ي�سعر بانني اأ�ساركه �سعوره اللطيف.

ي�سعـــر جاد اأحيانا بالقلـــق ، خا�سة عندما ت�سري االمور على غري ما 

هـــو متوقع  فاأحـــاول م�ساعدته يف التعبري عما يريـــده الأحفف توتره 

حتى ي�سعر بالراحة..

اأخي جـــاد يحب املو�سيقى كثـــريا لدرجة انه يكـــون يف قمة �سعادته 

عنـــد اال�ستماع اليهـــا واأنا دائما اأفعل كما تفعـــل اأمي معه ومدر�سيه 

يف املدر�سة واأ�ستخـــدم املو�سيقى كمعزز للقيام مبا مطلوب منه من 

عمل 

اأ�سعـــر بع�ـــص املـــرات بـــاأن اأخـــي جـــاد  ال ي�سمـــع  جيـــدا خا�ســـة 

 عندمـــا اأناديـــه با�سمـــه  ولكنني اأتذكر فـــورا بانه ي�سمـــع املو�سيقى

)قصــة عـن التوحــد(
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أنـا أحــــــــــــب     جـــــــــــــــــــــاد
 ويفـــرح بهـــا ولكنه يبدو وكاأنـــه ال ي�سمع  وهي عالمـــة اأخرى للتوحد 

وقد تعودت على ذلك...

االأطفـــال االخريـــن مـــع  اللعـــب  امل�ســـاكل يف  بع�ـــص  يعـــاين   جـــاد 

رغـــم انه يحب اللعـــب ويحاول، ولكن هو يلعب معـــي الين اأحبه وهو 

يعرف ذلك.

عند كنـــت اأ�سغر �سنـــا خا�سةعندما ي�ساألـــوين اأ�سدقائي عن �سبب 

ت�ســـرف جـــاد الغريب يف بع�ـــص املرات كرفرفـــة يديـــه اأو الدوران 

حـــول نف�سه فاأرد عليهـــم بانني ال اأعرف ، ولكن بعـــد اأن تعلمت عن 

حالـــة اأخي جاد اأ�سبحت اأجيبهم وبدون خجل باأن اأخي لديه م�سكلة 

بالتعبـــري عما يدور يف عقله وعلينـــا جميعا احرتامه وم�ساعدته قدر 

االمكان.....

اعاقـــة اأخـــي جاد ال تخيفنـــي وال تقلقني بـــل بالعك�ـــص اأعطتني قوة 

واميـــان اأكر واأنا اأحـــب االن وبكل منا�سبـــة اأن اأ�ساعد االأطفال مثل 

جـــاد واأ�ساعد االخرين للتعلم عن التوحـــد كما فعلت مع زمالئي يف 

املدر�سة عندما �سرحت لهم بطريقتي ما تعلمته عن التوحد وعربت 

لهم عن حبي واحرتامي الكبري الأخي جاد

اأت�ســـاءل اأحيانـــا ماذا لو  لـــدي اأخ ال يعاين من التوحـــد. اأعتقد باأن 

احليـــاة �ستكون مملـــة ! النني حقـــا اأ�ستمتـــع باللعب معـــه وما كنت 

�ساأ�سعر بالفرح نف�سه لو كنا مت�سابهن .....

االن وبعـــد اأن قـــراأمت ق�ستـــي وتعرفتـــم اأكـــر عـــن التوحـــد ، اذا 

مـــررمت بطفـــل يت�ســـرف بغرابـــة ال تت�سرعـــوا باحلكم عليـــه فقط 

عـــن  بالتعبـــري  �سعوبتهـــم  ولكـــن  مثلنـــا  اأطفـــال  باأنهـــم  تذكـــروا 

 م�ساعرهـــم هو ال�سبـــب ..... وال تن�ســـوا باأن لديهـــم م�ساعر مثلنا.

اأهدي ق�ستي اىل اأخي جاد اأوال الذي اأحرتمه واأحبه 

اه�����������داء

بقلم: جنا أخت جاد 

اإىل اأمي واأبي اللذان �شاعدوين يف معرفة الأعاقة عند اأخي جاد 

وغر�شوا يف حب وم�شاعدة املعاقن .

اإىل اأ�شدقائي يف املدر�شة الذين ي�شاألونني عن �شحة جاد وعن 

كيفية التعامل معه.

 اإىل كل طفل لديه اأخت اأو اأخ من ذوي التوحد اأو العاقات الخرى.
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كتب �سالح مر�سي - املن�سق العام للدورة

        �سرح �سعادة ال�سيخ ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة 

خالل افتتاحه يوم ال�سبت )  2011/02/26م ( لدورة ت�سخي�ص وعالج اال�سطرابات النف�سية والع�سبية لالأطفال والتي 

تقـــام بقاعـــة اللوؤلوؤة بفنـــدق رمـــــادا وملدة ) 5 ( خم�سة اأيـــام تنتهي يف )  2011/03/02( باأن هـــذه الدورة والتي تعترب 

االوىل مـــن نوعهـــا والتي تعقد علـــى اأر�ص قطر اخلري والعطاء انطالقـــًا من  ا�ستخدام التقنيـــات امل�ساعدة الكرتونيًا يف 

عـــالج اال�سطرابـــات النف�سية والع�سبيـــة لالأطفال من خالل مراكـــز متخ�س�سة يف املجال ومنها مركـــز الدكتور هاين 

احلنـــاوي بالقاهـــره   واأي�سا نقـــل خربة جديدة من خـــالل ا�ست�سافة الدكتورة اميـــان بيومي من جامعـــة اإميان بفرن�سا 

وتخ�س�سها يف العالجات النف�سية واملعرفية امل�ستخدمة باجلامعة هناك وكذا جمعيات االعاقة الذهنية لالأطفال بفرن�سا 

مـــع ت�سليط ال�سوء علـــى الو�سائل واالأجهزة احلديثة امل�ستخدمـــة باأوروبا يف هذا املجال من حيـــث الت�سخي�ص والتدريب 

والعـــالج وت�سمـــل ا�ستخـــدام برامج تنمية املهـــارات والتوافـــق الع�سلي والع�سبي مـــن خالل االأجهـــزة احلديثة واجهزة 

الكمبيوتر ومنها اأجهزة تن�سيط ف�سو�ص املخ املختلفة بعد القيا�ص بربامج التدريب املعريف وا�ستخدام املوجات ال�سوتية 

 يف تن�سيط مراكز االدراك وحت�سن القدرات الذهنية واأي�سا يف عالج امرا�ص ال�سرع وفرط احلركة و�سعوبات التعلم . 

 اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة 

وبالتعاون مع برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات  االأم�م املتحدة االمنائية ) اأجفند (

“دورة في تشخيص وعالج االضطرابات 
النفسية والعصبية لألطفال.”
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       وقـــد كان لالإعالن عن الدورة من خالل ال�سحف 

املحلية دور بالغ يف توا�سل املجتمع املدين مع اجلمعية 

للح�ســـول علـــى الـــدورة من خمتلـــف اأفـــراد املجتمع 

خا�سة اأولياء االأمــــور والعاملن يف املجال وفرق الدعم 

التعليمي اال�سايف باملدار�ص امل�ستقلة التابعــة  للمجل�ص 

االعلـــــى للتعليـــم وو�ســل عـــدد املتقدمـــن لاللتحــــاق 

بالدورة  ) 150( م�سارك وم�ساركة ونظرًا للرغبة يف اأن 

تعم الفائدة فقد مت و�سع جمموعة من املعايري الختيار   

) 60 ( م�ساركــــًا  مـــن كافة النوعيـــات والتخ�س�سات 

، وقـــد و�سل عدد املقبولن مـــن القطرين والقطريات  

)35 ( م�ســـاركًا وم�ساركـــة وعـــدد  ) 6 ( مـــن اأوليـــاء 

االأمـور ، ) 19( من املقيمن والعاملن باجلمعية وفرق 

الدعم باملدار�ص امل�ستقلة .

         و�سرح �سعادته بالدور الفاعل لربنامج اخلليج العربي 

لدعم منظمات االأمم املتحدة االمنائية )  اجفند(  يف 

دعم وتفعيـــل اأن�سطة اجلمعيـــة وبراجمهـــــا منوها اأن 

) اجفنـــد ( الذي مت ان�ساءه مـــن قبل حكومات كل من 

دولـــة قطر واململكة العربيـــة ال�سعودية ودولة االمارات 

العربية املتحدة ودولة الكويت و�سلطنة  عمان ومملكة 

البحرين لدعم امل�ساريع التنموية ذات الطابع  االن�ساين 

املقـــرر تنفيذها ل�سالح الدول النامية عن طريق دعم 

جهود منظمـــات االأمم املتحدة االمنائيـــة واملوؤ�س�سات 

 واملنظمـــات واجلمعيـــات االأهلية العاملـــة يف امليدان .

        وتعتـــرب دولة قطـــــر مـــن الدول املوؤ�س�سة لربنامج 

املتحـــدة  االأمم  منظمـــات  لدعـــم  العربـــي  اخلليـــج 

االمنائية وت�ساهـــم يف موارده املالية منذ ان�سائه فاإنها 

تتطلـــع دائما اىل جنـــى ثمار  م�ساهمتهـــا يف مواردها 

والربامج املالية عن طريق دعم الربنامج للم�سروعات 

االن�سانيـــة واالجتماعيـــة التـــي ميكن تنفيذهـــا حمليًا 

 خلدمـــة املجتمع القطـــري بجميع م�ستوياتـــه وفئاتـه .

ऀ كمـــا نــــــوه �سعادة ال�سيـــخ ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين 

رئي�ـــص جمل�ص اإدارة اجلمعية باأهـــداف الدورة م�سيدًا 

مبحاورها التـــي متثلت يف جانبن هامـــن واعتربهما 

جناحان متكامالن للخدمات التي تقدم لال�سطرابات 

النف�سيـــة والع�سبيـــة لالأطفال عامـــة ولالأطفال ذوي 

االحتياجات اخلا�سة ب�سكل اأ�سا�سي واأكد ان االهتمام 

بالت�سخي�ص يعترب من اأولويات العمل ال�سحيح وو�سع 

االأمور يف ن�سابهـــا حتى ميكن على اأ�سا�ص الت�سخي�ص 

ال�سليم و�سع اال�سرتاتيجيات ال�سحيحة لعملية العالج 

خا�ســـة وان الـــدورة تهتـــم باال�سطرابـــات النف�سيـــة 

والع�سبيـــة والتـــي لهـــا جانـــب 

فاعـــل وهـــام يف اأعرا�ص �سعف 

والذاكـــرة  واالنتبـــاه  الرتكيـــز 

واعرا�ص  الدرا�ســـي  والتدهـــور 

فـــرط احلركة ونق�ـــص الرتكيز 

كمـــا ان اهتمام حمـــاور الدورة 

ببع�ص االأمرا�ص واال�سطرابات 

مثل التوحد وا�سطراب الن�ساط 

واأعرا�ـــص  للمـــخ  الكهربائـــي 

ال�سرعيـــة  والنوبـــات  ال�ســـرع 

�شعادة ربيعة الكعبي يكرم امل�شاركن
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الكـــربى تعتـــرب ذات اأهمية 

وعالقـــة وطيده مبـــا يعانيه 

فئـــة عزيزة علينـــا من ذوي 

االحتياجات اخلا�سة .

       واأو�ســـح �سعـــادة ال�سيخ 

اآل  اهلل  عبـــد  بـــن  ثـــاين 

ثـــاين رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة 

اجلمعيـــة بـــاأن هـــذه الدورة 

والتـــي تعترب بحـــق من اهم 

الـــدورات املتخ�س�سة والتي 

ركزت من خـــالل حماورها 

املختلفـــة  العالجـــات  علـــى 

اخلا�ســـة باالأطفال واالعتماد علـــى العالج يف م�ساكل 

االأطفال النف�سية على التحليل البيولوجي واالجتماعي  

وال�سلوكـــي للو�ســـول اىل م�سكلـــة ال�ســـراع اأو م�ساكل 

�سمات ال�سخ�سية التي ت�ستمر معهم من الطفولة حتى 

البلـــوغ  واملراهقـــة  . و�سوف تعر�ـــص الدورة من خالل 

حماورهـــا التي تقـــدم على مدار اأيام الـــدورة اخلم�ص 

والأول مـــرة برنامـــج متابعـــة الدرا�سة والتعلـــم لزيادة 

القـــدرات الذهنية والعالج اجلمعـــي لالأطفال لزيادة 

قدرات التوا�سل االجتماعي وجل�سات املوجات ال�سوتية 

الرتدديـــة واجلديد يف الدورة ور�ـــص العمل التي �سيتم 

من خاللها عر�ص جمموعة من االأجهزة احلديثة التي 

ت�ستخـــدم يف ت�سخي�ص وعـــالج اال�سطرابات النف�سية 

والع�سبية لالأطفال النف�سية والع�سبية لالأطفال ويتم 

 تدريب امل�ساركن على هذه االأجهزة وكيفية ا�ستخدامها .

ऀوتنمـــى �سعـــادة ال�سيخ ثاين بـــن عبـــد اهلل اآل  ثاين 

رئي�ـــص جمل�ـــص االإدارة اأن تعم الفائـــدة كل امل�ساركن 

ونا�سدهـــم ب�ســـرورة التفاعل خالل جل�ســـات وحماور 

الـــدورة وتطبيـــق ذلـــك عمليـــًا يف جمـــال عملهم حتى 

حتقـــق الـــدورة االأهداف التـــي اأقيمت مـــن اأجلها ونوه 

�سعادتـــه بـــاأن برنامج ) اجفنـــد( م�ستمـــرًا على مدار  

عام كامل بحول اهلل تعاىل يتم خالله عر�ص جمموعة 

مـــن الـــدورات التدريبيـــة والتاأهيليـــة ن ووجـــه ال�سكر 

والتقديـــر اىل الدكتـــور / هاين احلنـــاوي مدير مركز 

احلناوي لال�سطرابـــات الع�سبية والنف�سية بالقاهرة 

وكذا الدكتورة / اميان بيومي الباحثة يف جامعة اإميان 

بفرن�ســـا واملعاجلـــة النف�سية بجمعيـــة نف�سية لالأطفال 

املعوقـــن ذهنيًا ) لون اأي لوتـــر (  اإميــان بفرن�سا على 

ح�سورهـــم وتنفيـــذ تلك الـــدورة متمنيًا لهـــم االقامة 

الطيبـــة ببلدهم الثاين قطر وكـــذا ال�سكر اىل برنامج 

)اجفند ( لدعمه الأن�سطة اجلمعية وفندق رمادا وجميع 

العاملن باجلمعيـــة القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات 

اخلا�سة الإجناح فعاليات الدورة وخروجها بهذا ال�سكل 

املبهر والرائع متمنيًا للجميع دوام التقدم واالزدهار .

جل�شات ن�شائية لت�شخي�ص احلالت على هام�ص الدورة

�شعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل يتابع باهتمام افتتاح الدورة
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ऀ         اختتمـــت الـــدورة يـــوم 2011/03/2 بح�ســـور 

�سعادة ال�سيـــــد / ربيعه بن حممد الكعبي نائب رئي�ص 

جمل�ـــص اإدارة اجلمعية وال�سيد امـــري املـــــال – املدير 

التنفيـــذي   وقـــد احتـــوت الـــدورة علـــى جمموعة من 

املحاور منها ا�ستخـــدام توعية خا�سة الأ�ســـــر االأطفال 

ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة وور�ســـة عمـــل التدريـــب 

الع�سبي البيولوجي املرجتع ، كما ركزت الـــــدورة على 

ا�ستخـــدام التكنولوجيا احلديثـــة يف ت�سخي�ص وعالج 

االعاقـــات الذهنيـــة  لالأطفال والعالجـــات النف�سيـــــة  

امل�ستخدمة يف جامعة اميـــان بفرن�ســـــا وكذا جمعيات  

االعاقـــة الذهنيـــة بفرن�ســـا وو�سحت بع�ـــص حمـــــاور 

الدورة االعرا�ص وامل�سكالت امل�ساحبة حلاالت ال�سلل 

الدماغي وتناولت الدورة العالجات املختلفة لالأطفال 

ال�سلوكـــي  التعديـــل  يف  واأهميتـــه  النف�ســـي  والتقييـــم 

وتوجيـــــه االأهـــل.

           كمـــا �ســـارك االأ�ستـــاذ/ �ســـالح الديـــن مر�ســـى 

مبحا�سرة متميزة بعنوان ) االعاقة ال�سمعية والنطقية(               

وكذلـــك الدكتـــور طـــارق عي�ســـوي وكانـــت حما�سرته 

بعنـــوان  ) االأعرا�ـــص و امل�ســـكالت امل�ساحبة حلاالت 

ال�سلل الدماغي ( وتخلـــل املحا�سرة ا�ستعرا�ص بع�ص 

احلـــاالت التى متكنت من التاأقلم مع اعاقتها والنجاح 

 يف احليـــاة االكادمييـــة والعلميـــة بالرغم مـــن االعاقة 

هذا وقد ا�ساد احل�ســـور بالدورة كما �سارك جمموعة 

من اأولياء االأمور وبع�ص احلاالت من ذوي االحتياجات 

اخلا�ســـة الذيـــن طبقـــت عليهـــم برامـــج الت�سخي�ص 

با�ستخدام االأجهزة احلديثة .

وقام �سعادة ال�سيــــــــد / ربيعه بن حممد الكعبي نائب 

رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة بتكـــرمي املحا�سريـــن 

وجميع امل�ساركن بالـــدورة الذين �ساركوا من خمتلف 

موؤ�س�ســـات ومراكـــز الدولـــة ومنها )) مركـــز ال�سفلح 

لالأطفـــال ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة ومعهـــد النـــور 

للمكفوفـــن وجممـــع الرتبيـــة ال�سمعيـــة وفـــرق الدعم 

التعليمي اال�سايف باملدار�ـــص امل�ستقلة باملجل�ص االعلى 

للتعليم واأكادميية التفوق الريا�سي )ا�سبايـــر ((.

        ووجـــه �سعادته كل ال�سكـــر والتقدير للمحا�سرين 

د/هانـــــي احلنــــــاوي  والدكتورة / اميـــــــــــــــان بيومي 

و االأ�ستـــاذ / �سالح الدين مر�سى –م�ست�سار اجلمعية  

- ود/ طـــارق العي�ســـوي واحل�ســـور وجميـــع العاملن 

باجلمعيـــة والذين �ساهموا يف اإجنـــاح فعاليات الدورة 

موؤكدًا على الدعم املتوا�سل من خالل برنامج اخلليج 

العربـــي لدعـــم منظمـــات االأمم املتحـــدة االمنائيــــــة  

)اجفنـــد (  واأو�ســـح �سعادتـــه اأن التعــــــــاون �سيكـــون 

م�ستمرًا  بن مركز د. هاين احلناوي وبن اجلمعية يف 

ا�ستكمال برامج الدورة بحول اهلل تعاىل.

ربيعه بن حممد الكعبي يوؤكد 

على الدعم املتوا�سل لالأطفال 

ذوي االحتياجات اخلا�سة.

تطبيق عملي اأثناء الدورة

م�شاركة ال�شخا�ص ذوي العاقة فعاليات الدورة
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ملف خا�ص .. مبجلة احلياة :

الجمعية القطرية للتأهيل شريك 
استراتيجي للبرنامج الوطني 

للفحص الطبي قبل الزواج
اإعداد : الدكتور طارق العي�سوي – ع�سو هيئة التحرير :

-Prema  National( قام املجل�ص الأعلى لل�شحة يف تطبيق الربنامج الوطني للفح�ص الطبي ما قبل الزواج    

تهدف  اإعامية  حملة  للربنامج  الفعلي  التطبيق  و�شبق  )2009م(  عام  نهاية  مع   )  Program  Screening  ital
ال�شحية  باملعلومات  اجلمهور  تزويد  خال  من  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ص  اهمية  حول  باملجتمع  التوعية  لبث 

الازمة لإجراء الفح�ص وذلك بدعم من اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة والتي تعترب الداعم 

ال�شرتاتيجي للربنامج مع عدد من موؤ�ش�شات املجتمع املدين ، بالإ�شافة اإىل عدد من ال�شركاء الر�شميون .

القحطاين  خالد  بن  اهلل  عبد  ال�سيد  �سعادة  وكان      

االأعلى  للمجل�ص  العام  االأمن  العامة  ال�سحة  وزير   –
اإجراءات  تنظيم  ب�ساأن  وزاريًا  قرارًا  ا�سدر  قد  لل�سحة 

فح�ص  اإجراء  يفر�ص  الزواج الذي  قبل  الطبي  الفح�ص 

طبي للمقبلن على الزواج من املواطنن واملقيمن .

قرار وزير ال�سحة العامة :

   ن�ص القرار الذي ا�سدره �سعادة وزير ال�سحة العامة اأنه 

يتعن احل�سول على ا�ست�سارة طبية قبل الزواج تت�سمن 

يف  الزواج  على  املقبلن  ال�سخ�سن  مع  مقابلة  اإجراء 

حماولة للوقوف والتعرف على املخاطر املحتملة وذلك من 

خالل فح�ص ودرا�سة التاريخ الطبي لل�سخ�سن املعنين 

وا�سرتيهما واإجراء الفح�ص ال�سريري لهما . اإ�سافة اإىل 

حمددة  امرا�ص  عن  للك�سف  خمربية  اختبارات  اإجراء 

وكذلك التثقيف ال�سحي. وق�سى القرار باأن يقوم املاأذون 

ال�سرعي بالتاأكد من انه مت اإجراء الفح�ص الطبي قبل 

الزواج للطرفن قبل ال�سروع يف اإجراءات الزواج . واعد 

واالجنليزية مبراحل  العربية  باللغتن  بو�سرت  الربنامج 

قبل  الطبي  الفح�ص  لربنامج  االلكرتوين  الت�سجيل 

لل�سحة  االأعلى  للمجل�ص  االلكرتوين  املوقع  من  الزواج 

. ) WWW.sch.qov.qa(

واملجل�ص  اجلمعية  بني  تفاهم  اتفاقية 

االأعلى لل�سحة:

   يهدف هذا االإتفاق اإىل اعالن مبادىء للتعاون امل�سرتك 

وامل�ستمر بن الطرفن من خالل تكثيف اجلهود حلماية 

�سحة املواطن واملجتمع من خالل توعية كافة املواطنن 

واملقيمن . وتت�سمن االتفاقية عدد �ستة بنود ا�سا�سية .  
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بالربنامج  ا�سرتاتيجي  �سريك  اجلمعية  اعتماد  ومت       

�سعار  وطباعة   ، الزواج  قبل  الطبي  للفح�ص  الوطني 

اجلمعية على جميع مطويات وكتيبات وبو�سرتات احلملة 

باحلملة  يتعلق  ما  وكل   CD على  وكذلك  االإعالمية 

االإعالمية وجميع و�سائل االإعالم املحلية . وت�سم اتفاقية 

التعاون ال�سادة :

- الدكتور احمد ناجي - م�ساعد وزير ال�سحة لل�سوؤون 
ال�سحية ورئي�ص جلنة الفح�ص الطبي قبل الوزاج .

- �سعادة ال�سيد ربيعة بن حممد الكعبي -  نائب رئي�ص 
اجلمعية.

- ال�سيد اأمري املال - املدير التنفيذي للجمعية.
الوطني  الربنامج  – من�سق  �سالح  اأبو  اأمن  الدكتور   -

للفح�ص الطبي قبل الزواج .

العامة  العالقات  رئي�ص   – اهلل  العبد  ح�سن  ال�سيد   -
باملجل�ص االأعلى لل�سحة.

عيادة خا�سة للفح�ص الطبي قبل الزواج :

 . املطلوبة  الفحو�سات  باجراء  العيادة  تلك  وتخت�ص     

الفح�ص  ي�سمل  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ص  اأن  ويذكر 

لالأمرا�ص الوراثية واالنتقالية واجلينية . ووجود اأي من 

هذه االمرا�ص لدى احد الطرفن ال مينع زواجهما اإذا 

رغبا ويقت�سر دور جلنة الفح�ص على توجية الن�سيحة 

به احدهما  اإذا كان املر�ص امل�ساب  الزواج  لهما بعدم 

وراثيًا اأو معديًا . 

امرا�ص توجب منع الزواج :

الزواج  منع  توجب  التي  االأمرا�ص  اأن  املعروف  ومن     

والتهاب   )B( الفريو�سي الكبد  والتهاب  ال�سلف�ص   : هي 

الكبد الفريو�سي )C( واالإ�سابة بفريو�ص نق�ص املناعة 

املكت�سب )االإيدز(.

ال�سرية التامة :

    جميع الفحو�سات الطبية للمقبلن على الزواج جترى 

يف �سرية تامة ومل ي�ستغرق الفح�ص للزوجن اكر من 

ا�سبوعن .

املراكز ال�سحية التي جتري الفح�ص :

    مت حتديد عدد )5( مراكز �سحية الإجراء فحو�سات 

ما قبل الزواج وهذا يف املراكز ال�سحية الالآتية : الدفنة 

، واملطار ، واخلور ، والغرافة ، والريان . وعملية الفح�ص 

جمانية �سواء للمواطنن اأو املقيمن .

الفح�ص  برنامج  دعم  يف  اجلمعية  واأدوار  م�ساهمات 

الطبي قبل الزواج:

من  واملجتمع  املواطن  �سحة  حلماية  اجلهود  تكثيف   -
خماطر  من  واملقيمن  املواطنن  كافة  توعية  خالل 

االإنتقالية  االأمرا�ص  من  والوقاية  العامة  االأمرا�ص 

الفح�ص  اأن  باعتبار   . الزواج  على  للمقبلن  والوراثية 

الوراثية  االأمرا�ص  حدوث  من  يقلل  الزواج  قبل  الطبي 

بن�سبة )70%- 80%( .
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- تقدمي ور�ص عمل وحما�سرات من املخت�سن باجلمعية 
للجمهور واع�ساء اجلمعية من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

واملقبلن على الزواج .

- تزويد املجل�ص االعلى لل�سحة باملعلومات املطلوبة من 
خالل قاعدة البيانات التي تتوفر باجلمعية .

باجلمعية  وامل�سجلن  املخت�سن  توفري   -
يف  للم�ساركة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من 

الطبي  بالفح�ص  اخلا�سة  االإعالمية  احلملة 

قبل الزواج ، وت�سكيل فريق عمل من اجلمعية 

ملتابعة بنود االإتفاقية .

رقم  اال�سرة  قانون  من  املادة )18(  تفعيل   -
الزامية  على  تن�ص  والت   2006 ل�سنة   )22(

املخت�سة  اجلهات  من  طبية  �سهادة  تقدمي 

عقد  توثيق  قبل  الزواج  على  املقبلن  جلميع 

الزواج. 

- ن�سر الوعي ال�سحي واملعرفة بن املواطنن 
يف  امل�ساهمة  خالل  من  وهذا   ، واملقيمن 

عدد  ت�سمل   والتي  االإعالمية  للمادة  املادية  التكاليف 

بالفح�ص  اخلا�سة  العلمية  للمادة   CD  )10،000(

الطبي قبل الزواج .

)خطوات  عن  بو�سرت  عمل  يف  اجلمعية  م�ساهمة   -
-Premar  of Steps صالفح� الطبي ما قبل الزواج

.)  Examination tal
بالربنامج  اخلا�ص  الكي�ص  تكاليف  يف  امل�ساهمة   -
والذي يحتوي على ال�سركاء الداعمون وتقدم فية املواد 

على  واملقبلن  للجمهور  والثقافية  االإعالمية 

الزواج .

املقبلن  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  فح�ص   -
االإعاقة  ا�سباب  ومعرفة  الزواج  قبل  الزواج  على 

عدد  من  التخفيف  �سبيل  يف  توريثها  واإمكانية 

ذوي االحتياجات اخلا�سة بالدولة .

- طباعة كتاب ار�سادي توعوي للجمهور واملقبلن 
على الزواج يت�سمن عدد من املو�سوعات العلمية 

على  املقبلن  الزوجن  تهم  التي  واالر�سادية 

واالأطباء  اخلرباء  من  نخبة  اعداد  من  الزواج 

اأهم  ومن   . باملجال  املتخ�س�سن  واال�ست�سارين 

املو�سوعات التي يحتويها الكتاب :

-الفح�ص الطبي قبل الزواج    - د. ناجي كمال ناجي .
- ن�سائح وفوائد الفح�ص الطبي قبل الزواج             – 

د. احمد كمال ناجي .

- ملاذا الفح�ص الطبي قبل الزواج ؟   - جلنة الفح�ص 
الطبي قبل الزواج .

على  للمقبلن  املتوقعة  اال�ستف�سارات  على  اجابات   -
الزواج.

قبل  الطبي  الفح�ص  برنامج  يف  الوراثية  االمرا�ص   -
الزواج        – د. احمد �سعيد الطيبي.

الفح�ص  لربنامج  االنتقالية  االمرا�ص  مع  التعامل   -
الطبي قبل الزواج – د. عبد اللطيف اخلال.
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- املراكز ال�سحية وبرنامج الفح�ص الطبي قبل الزواج        
– د. مرمي عبد امللك.

- فحو�سات ما قبل الزواج    - د. احمد كمال ناجي .
- ال�سرية وال�سمانات القانونية لنتائج الفح�ص الطبي 

قبل الزواج.  – طارق �سالح الدين .

- مناذج و�سهادات املراكز ال�سحية اخلا�سة بالفح�ص 
الطبي قبل الزواج.

- مناذج التحاليل الطبية للفح�ص الطبي قبل الزواج .
على  للمقبلن  املتبعة  للخطوات  ار�سادي  بو�سرت   -

الزواج.

الطبي  للفح�ص  االإعالمية  احلملة  اهداف 

قبل الزواج :

باهمية  اجلمهور  لدى  ال�سحي  الوعي  م�ستوى  رفع   -  
الفح�ص الطبي قبل الوزاج . والتنبية لالأخطار الكامنة 

يف التقاء اجلينات امل�سببة لالمرا�ص الوراثية .

- خلق بنية داعمة لل�سحة ومتليك املواطنن واملقيمن 
حياتية  امناط  اإتباع  على  ت�ساعدهم  التي  املعلومات 

اإيجابية تت�سم بالوعي وت�ساهم يف اإثراء احلياة ال�سعيدة 

جلميع االأ�سرة .

حماور احلملة :

الربنامج  بدء  عن  االإعالن  مثل  التعريفية  االأن�سطة   -
واهدافه واجلهات الداعمة له وامل�ساركه فيه . وتد�سن 

الرابط االلكرتوين بن املجل�ص االأعلى لل�سحة واملحاكم 

ال�سرعية .

- تد�سن �سعار حملة الفح�ص الطبي قبل الزواج ، اإىل 
باالأدوار  الربنامج  منفذي  لتعريف  عمل  ور�سة  جانب 

املنوطة بهم .

ال�سحف  مع  توزيعها  يتم  تثقيفية  مطوية  اإ�سدار   -
املحلية ، باالإ�سافة اإىل اإجراء لقاءات وحوارات اإذاعية 

واالإ�ست�سارين  واالأطباء  امل�سئولن  مع  وتلفزيونية 

على  والرد  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ص  عن  للتحدث 

ا�سئلة وا�ستف�سارات اجلمهور .

التي  الق�سرية  الت�سجيلية  االأفالم  من  عدد  انتاج   -
تتناول مو�سوع الفح�ص قبل الزواج من النواحي الطبية 

والدينية واالأ�سرية والقانونية واالإجتماعية .

اجلمعة  خطب  يف  الرتكيز  التنفيذية  االأن�سطة  ومن   -
لتنوير امل�سلن واجلمهور باأهمية الفح�ص الطبي قبل 

الزواج ، اإىل جانب املحا�سرات التثقيفية يف املدار�ص 

واجلامعات . 

- اإقامة االأيام املفتوحة يف املجمعات التجارية مب�ساركة 
يتولون  الذين  ال�سحين  واملثقفن  املمر�سن 

املطلوبة  للفحو�سات  التف�سيلي  ال�سرح  مهمة 

وفوائدها .

كل  تتناول  خمتلفة  مطبوعات  ثمانية  ا�سدار   -
جوانب الفح�ص الطبي قبل الزواج . كما نقدم 

على  حتتوي   )CD( مدجمة ا�سطوانة   )500(

معلومات ا�سا�سية حول الربنامج من اجل توحيد 

واالأيام  املحا�سرات  يف  املطروحة  العلمية  املادة 

املفتوحة .
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       والدة الطفل غامن قالت : ان ابنها البالغ من العمر 8 �سنوات ميلك ذكاءًا 

كبـــريًا ودائمـــًا يكرر لها �سوؤال واحد .. هل ميكـــن ان ا�سبح وزيرًا ؟؟؟؟؟ وفى 

رد علي �سوؤال ابنها قالت : باالإمكان ان ي�سبح غامن وغريه وزراء يف حال مهد 

الطريـــق لهم اال انها ا�سارت اىل ان معظم املنا�ســـب العليا التى يتقلدها ذوو 

االعاقةتكون فى اجلمعيات واملراكز املعنيه بهذه الفئه

      وتعتقـــد انـــة البـــد مـــن ان ي�ساهم ذوى االإعاقـــة انف�سهم واوليـــاء امورهم 

فـــى تغيـــري هـــذه النظـــره، وا�ســـارت اىل �ســـروره تفعيـــل العديـــد مـــن بنـــود 

قانـــون املجل�ـــص البلـــدى مو�سحـــة ان جميـــع البنـــود مل تطـــرق خلدمـــة ذوى 

االعاقـــة الفتـــة اىل البند اخلا�ص باقـــرتاح ان�ساء احلدائق موؤكـــدة ان معظم 

احلدائـــق ال تراعـــي ذوي االعاقـــة �ســـواء كان فى العبـــور او نوعيـــة االألعاب ، 

 وا�ستعر�ســـت عـــدد من ال�سور التى تو�سح مدى معانـــاه غامن فى هذا ال�سدد 

      كمـــا انهـــا اكـــدت على �ســـروره اعـــادة هيكلـــه م�سروعات الطـــرق القدمية و 

ال�ســـوارع مبا يتالءم مـــع متطلبات االأ�سخا�ص ذوي االإعاقـــة وذلك يحتاج جلهود 

م�ســـادة لتلك التـــي ت�سعى ايل تهمي�ص حقـــوق هذة الفئة �ســـواء بعدم تخ�سي�ص 

مواقـــف او وجـــود مدرجـــات ال ت�سمـــح مبـــرور مقاعـــد املعوقـــن وامل�ساعد ذات 

املداخـــل ال�سيقـــة امـــا بالنظـــر لو�ســـع ذوى االحتياجـــات يف جمـــال العمل فال 

جتـــده اال فى مواقع العمالـــة الهام�سية وبالرغم مما بذلتـــه الدولة من جهود 

حلمايـــه ودعم حقـــوق تلك الفئة العزيـــزة على كل املجتمع و�ســـن الت�سريعات 

واالحـــكام املنظمـــة لرعايـــة ذوى اعاقـــة وافـــراد ا�سرهم – قانـــون ال�سمان 

االإجتماعـــى رقم 38ل�سنـــه 1995 و القانون رقم 1 ل�سنـــه 2001 ب�سان ا�سدار 

قانون اخلدمـــة املدنية و القانون رقم 24ل�سنة 2002ب�ساأن التقاعد واملعا�سات 

 والـــذى يعد اول قانـــون قطري يعد خ�سي�ســـا لتنظيم حقـــوق ذوى االإعاقة  .

     ومـــن ناحيـــة اخـــرى جنـــد ان نظـــره املجتمـــع للمعـــوق وتقبلة حتتـــاج منا 

جميعـــا بـــذل اجلهـــد واالميـــان بتلـــك الفئـــة ومـــا لديها مـــن قـــدرات وتوفري 

طـــرق املعاملة التى تليـــق بهم وتزويدهـــم بكافة اخلدمات التـــي متكنهم من 

العي�ـــص ب�ســـورة كرميـــه وتلبية حاجاتهـــم النف�سيـــه و التعليميـــه وااإجتماعية 

و معاملتهـــم كجـــزء فاعل فـــى املجتمع قادر علـــى حماية واعالـــة نف�سة وعلى 

امل�ساركـــة الفاعلة فى خمتلـــف ميادين احلياة وتغري النظـــره لهم على كونهم 

عـــبء وهو مـــا ي�ستوجب و�ســـع ا�سرتاتيجيه عامة ب�سكل علمـــي مدرو�ص لتعلج 

 امل�ســـكالت التـــى تواجـــة املعاقن ومتثـــل عائق نحـــو دجمهم داخـــل املجتمع.

حلم »غانم«
ممكن اكون وزيرًا ؟؟؟
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     ب���داأت قن���اة اجلزي���رة الخباري���ة اعتم���اد ن�ش���رة ا�شافية مرتجم���ة للغة ال�شارة ف�ش���ا عن ترجمة 

برنامج ال�شريعة واحلياة الذى يذاع ا�شبوعيا كل يوم احد .

ألول مرة الشريعة 
والحياة ونشرة 

اضافية بلغة االشارة

     ومن جانبة او�سح االعالمى حممد البنعلى مذيع لغة 

االأ�سارة فى قناة اجلزيـــرة ان الن�سرة اال�سافية التى مت 

ترجمتهـــا بلغة اال�سارة تـــذاع احلادية ع�سر ظهر كل يوم 

بجانب الن�سرة العادية التى تذاع تذاع بلغة اال�سارة منذ 

عدة �سنوات فى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءكل يوم .

     وا�ســـاف :اننـــا قمنـــا بجانـــب ذلك برتجمـــة برنامج 

ال�سريعة واحلياة اي�سا للغة اال�سارة على ان تتم الرتجمة 

فى االعـــادة واي�ص فى البث املبا�سر للربنامج الذى يذاع 

م�ساء يوم االحد مبا�سرة من كل ا�سبوع  على ان يتم و�سع 

الرتجمـــة على الربنامج فى مواعيـــد اعادتة فى ال�ساعة 

الثانية وخم�ص دقائق من بعد ظهر االثنن من كل ا�سبوع 

واالعـــادة الثانية يوم الثالثاء فـــى الثالثة وخم�ص دقائق 

فجرا .

     وعـــن �سبـــب عـــدم ترجمة الربامج فى البـــث املبا�سر 

قال: ان ح�سا�سية تناول املو�سوعات الدينية التى يتناولها 

الربنامج كنت �سببلعدم ترجمة الربنامج فى بثة املبا�سر 

لكى نقوم بالرجوع لبع�ص املراجع الدينية التى ميكن من 

خاللها ترجمة بع�ص املعانى و التعبريات الدينية ب�سكلها 

ال�سحيح او امل�ستهدف وذلـــك فمن باب االمانة فى نقل 

املعلومـــات الدينية ب�سكلهـــا ال�سحيح فقـــد اآثرنا ارجاء 

ترجمة الربنامج اىل موعد اعادتة فهناك عبارات دينية 

الميكن مثل »خ�سراء الدمن » مثال .

     وا�ســـار البنعلـــى اىل ان اللجـــوء اىل ترجمـــة برنامج 

ال�سريعـــة واحليـــاة كان ب�سبـــب احلـــاح ال�ســـم انف�سهم 

وكتابـــة عددمـــن العـــاة ومطالبتهـــم ب�ســـرورة  ترجمـــة 

الربنامـــج الخواننـــا ال�سم حتـــى يتعرفون علـــى قواعد 

دينهـــم ال�سحيحة  من خـــالل كبار العلمـــاء الذين يتم 

ا�ست�سافتهم فى الربنامج كل ا�سبوع .

     وعمـــا ميكـــن ان ي�سببه م�ساعفـــة املجهود على طاقم 

العاملـــن فـــى ترجمـــة لغة اال�ســـارة اجلزيرة قـــال: اننا 

مازلنا ثالثة مرتجمن للغة اال�سارة فقط باجلزيرة هم 

انا مع الزميلن �سمري �سمرين و ناجى زكارنه و رغم اننا 

نقوم بعملنا على نحو طبيعى اال انه من املمكن ان يحدث 

لنا جهد اكرب فـــى حالة قيام احدنا باجازته ال�سنوية اال 

ان هـــذا االمر مل يحدث بعد ومن ال�سابق الأوانه ان نقيم 

مـــدى مـــا ميكـــن ان نتعر�ص له مـــن اجهـــاد ب�سبب قيام 

احدنا باأجازة او خالفه.

     اال ان البنعلـــى ا�ســـار اىل ان الكـــم هـــو الذى ادى اىل 

م�ساعفـــة املجهود علينا فبجانـــب املجهودالع�سلى الذى 

يقـــوم به مرتجـــم لغـــة اال�ســـارة فاننـــا نتعر�سلالجهاد 

الذهنى اثناء ترجمة الن�سرات اال�سافية بجانب برنامج 

ال�سريعة واحليـــاة ومن بن املواقف اجلديدةالتى �سببت 

لنـــا بع�ص االجهاد موؤخرا ترجمة م�سطلح الكونفدرالية 

الذى اقرتحة وزير خارجية م�سر ب�ساأن جنوب ال�سودان 

ولهـــذا كان يجب على املرتجـــم ان ي�سرح لال�سم ما هى 

الكونفيدراليـــة و هو مـــا دعانى ل�ســـرح امل�سطلح لل�سم 

اثناء اذاعة الن�سرة . 
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القطرية لحقـوق اإلنسان بالتعاون مع المجلس األعلى لشئون األسرة:

ذوو االعاقة وجتربة االنتخابات فـي املجل�ص البلدي

     يف اط���ار حمل���ة التوعي���ة امل�شرتك���ة التي جتمع املجل����ص الأعلى ل�شئون الأ�ش���رة و اللجنة الوطنية حلقوق 

الإن�ش���ان، به���دف توحيد اجلهود من اج���ل ت�شجيع امل�شاركة املجتمعية يف ال���دورة الرابعة لنتخابات املجل�ص 

البلدي املركزي واهمية ممار�شة احلق يف العملية النتخابية �شواء بالنتخاب او بالرت�شيح.

     وقـــد حثـــت �سعـــادة ال�سيـــدة نور املالكـــي – االأمن 

العـــام للمجل�ـــص االأعلـــى ل�سئـــون االأ�ســـر املر�سحـــن و 

املر�سحـــات النتخابات الدورة الرابعة للمجل�ص البلدي 

املركزي بو�ســـع ق�سايا حقوق اال�سخا�ص ذوى االإعاقة 

علـــى قائمة اولويات براجمهم االنتخابية ومن ثم على 

اجنـــدة املجل�ص البلدي املركزي والـــذى له العديد من 

االخت�سا�ســـات التـــي تت�ســـل بحيـــاة االأ�سخا�ص ذوى 

االإعاقـــة ومنها علـــى �سبيـــل املثال ال احل�ســـر تطبيق 

املعايـــري الهند�سية للمباين مما ي�سهل عملية و�سولهم 

اىل املرافق العامة باالإ�سافة اىل توفري خدمات النقل 

املهيئه ال�ستخدام ذوى االإعاقة.

االإعــاقـــــة  :مــن حــق ذوى  د/عبيــدان  •	
امل�ساركة يف جتربة البلدي ناخبني  ومر�سحني

     وقد حث الدكتور يو�سف عبيدان نائب رئي�ص اللجنة 

الوطنية حلقوق االإن�سان على �سرورة متكن اال�سخا�ص 
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ذوى االإعاقة ملمار�ســـة حقها وبيان التحديات و ال�سعوبات 

التي تواجه هذه الفئة و�سبل الغلب عليها .

     كمـــا اكـــد �سيادتـــه على الرتكيز على حقـــوق اال�سخا�ص 

ذوي االعاقة وقال :« البد من ا�ستنفار كل القوى يف املجتمع 

ملمار�ســـة العمليـــة االنتخابية باعتبار ان هـــذه التجربة تعد 

نواة لتطبيق الدميوقراطية الكاملة ب�سكل فعال يف �سوء ما 

ين�ص علية الد�ستور القطري الدائم .

	•د/اآمنة ال�س�يدي : االتفاقيات الدولية �سمنت 
حقــ�ق اال�سخا�ــص ذوى االعاقــة فــى االنتخاب 

والرت�سيح     

ومـــن جانبها اكدت الدكتـــورة امنة ال�سويـــدي – م�ست�سار 

ال�سيا�ســـات االأ�سريـــة باملجل�ـــص االأعلـــى ل�سئـــون االأ�ســـرة 

– علـــى اهميـــة غزالـــة كافة العوائـــق و ال�سعوبات امام 
املعاقن لتمكينهم من فر�ص الو�سول للم�ساركة يف العملية 

االنتخابيـــة التـــى �ستقبل عليهـــا الدوله العا�ســـر من مايو ، 

و�سددت على ان اختيار املر�سحن للمجل�ص البلدى املقبل يف 

دورته الرابعة يجب ان يعمد اىل ازالة احلواجز امام املعاق 

وذلـــك من خـــالل ورقة العمـــل التى طرحتها امـــام الندوة 

حتت عنوان » حق الرت�سيـــح واالنتخاب واحلق يف الو�سول 

من منظور اتفاقية االأ�سخا�ص ذوى االإعاقة » م�ستعر�سة يف 

هذا االإطار فيلمـــا وثائقيا عن العوائق التى تعرت�ص و�سول 

االأ�سخا�ـــص ذوى االإعاقة يف املرافق العامه واملوؤ�س�سات كما 

اكـــدت على �سرورة اتخاذ التدابـــري الالزمة اإزالة العوائق 

املوجودة يف املجتمع لدمج املعاقن يف احلياة العامة 

ب�سفة عامه و احلياة ال�سيا�سيه ب�سوفة خا�سة.

	•فريدة العبيديل : جلنة االنتخابات اأولت 
عناية خا�سة بذوى االعاقة وكتيبات خا�سة 

باملكف�فني

      كمـــا ا�ســـارت ال�سيده / فريده العبيديل – نائب 

رئي�ـــص جلنـــة االإنتخابـــات التابعة للمجل�ـــص االأعلى 

ل�سئـــون االأ�ســـرة و الطفـــل – مديـــر عـــام املوؤ�س�سة 

القطريـــة حلمايـــة الطفـــل و املـــراأة – يف مدخلتها 

اىل ان جلنـــه االنتخابات قد اولت فئة ذوى االعاقة 

اهتمامـــا كبـــريا وقد حر�ســـت على الرتجمـــة بلغة 

اال�سارة وا�سدار كتيب خا�ص بلغة املكفوفن .

	•ال�سيخة ح�سة : �سرورة الرتكيز على امل�ساركة 
ال�سيا�سيــة لال�سخا�ــص ذوى االعاقــة باالنتخاب 

والرت�سيح  

    وفـــى تعقيـــب ل�سعادة ال�سيخة ح�ســـة بنت خليفة 

بـــن حمد اآل ثـــاين – املقرر اخلا�ـــص املعنى ب�سئون 

االعاقـــة-« �سابقـــا » طالبـــت املتحدثـــن ب�ســـرورة 

الرتكيز يف امل�ساركة ال�سيا�سية لذوى االعاقة واحلق 

يف الرت�سيح و االنتخاب م�سرية ايل ما وفرته الدولة 

من دعم لتلـــك الفئة . كما طالبت �سيادتها املجل�ص 

االأعلى بتبني م�سروع الدليل الهند�سي.
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     ����س1. ي�ش���ار اىل ان روؤي���ة مرك���ز “م���دى” واهداف���ه 

امل�شتقبلي���ة تتخ���ذ ف���ى رب���ط الأ�شخا����ص ذوى الإعاق���ة 

بتكنولوجيا املعلومات و الأت�شالت العديد من الأ�شكال. 

وعلية نحب ان نتعرف على اجلديد فى هذا ال�شدد واهم 

الو�شائل التى تنتهجها مدى لتحقيق هذه الروؤيا ؟

ج1: يقوم مركز مدى بربط ذوي االحتياجات اخلا�سة عن 

طريق تقييم احتياجات االأ�سخا�ص ذوي االعاقة وتدريبهم 

على احللـــول التكنولوجية املنا�سبة والعمـــل على توفريها 

لهـــم من اأجـــل متكينهم مـــن اال�ستفـــادة مـــن تكنولوجيا 

املعلومـــات ومتكينهـــم من النفـــاذ الرقمـــي والتوا�سل مع 

اجلميـــع ويتوافر لدينا مركز للم�سادر يحتوي على معظم 

االأجهـــزة والربامـــج واملطبوعـــات يف جمـــال التكنولوجيا 

امل�ساعدة.

     ����س2. ت�شع���ى م���دى فى جمال ايج���اد احللول املبتكرة 

عل���ى  اخلا�ش���ة  الإحتياج���ات  ذوى  مل�شاع���دة  الإبداعي���ة 

م�شت���وى عاملى م���ع العديد م���ن المم والأفراد مما ادى 

مبا ل يدع جمال لل�شك اىل الكثري من ثمار هذا العمل 

ال���دوؤب فم���ا اث���ر ه���ذا عل���ى ذوى العاقة داخ���ل املجتمع 

القطرى ؟

ج2 : نعمـــل حاليـــًا مع العديد من املنتجـــن وال�سركاء من 

اأجل توفري حلول منا�سب لذوي االحتياجات اخلا�سة وعلى 

�سبيـــل املثـــال فقد مت اطالق مبـــادرة توا�سل مـــع �سركتي 

كيوتـــل وفودافون من اأجل توفـــري االأجهزة املنا�سبة املعدة 

لذوي االحتياجـــات  اخلا�سة كما نعمل مع املجل�ص االعلى 

لالت�ســـاالت وتكنولوجيـــا املعلومات لتوفـــري برامج تعليم 

الكـــرتوين ليمكن االأ�سخا�ص من احل�ســـول على التدريب 

املنا�ســـب كاًل ح�سب احتياجاته وكذلـــك نعمل مع املجل�ص 

االأعلى لالت�ساالت على م�سروع العمل من املنزل وامل�سروع 

يعتـــرب يف اخر املراحل والذي يهدف لت�سهيل فر�ص العمل 

لذوي االحتياجات اخلا�سة، كما نعمل مع عدد من ال�سركاء 

يف دولـــة قطر مثل بنك قطر الوطني و�سركة ميكرو�سوفت 

ومركـــز ال�سفلح وموؤ�س�ســـة حمد الطبية. وقـــد مت التعاون 

مـــع �سركـــة book share لتوفري اكر مـــن 23000 كتاب 

الكرتوين ولكـــن لال�سف حاليًا جميعهـــا باللغ االجنليزية 

ونعمل حاليًا على حث النا�سرين لتوفري كتب اللغة العربية 

وتوفريها للم�ستخدم العربي واأدراجها باملوقع.

احلـيـاة حتـاور مديــر عـام 

مركز التكنولوجيا امل�ساعدة 
قـطر )مدى(

ال�سيد /فالح النعيمى
كان ملجلة احلياة هذا احلوار مع ال�شيد فالح النعيمي مدير عام مركز التكنولوجيا امل�شاعدة قطر )مدى( 

مدى وع�شر معلوماتى جديد..........

54



    ����س3. م���ن ال�شعوب���ات الت���ى تواج���ة ذوى الحتياجات 

اخلا�ش���ة ف���ى تطبي���ق الربامج اجلاه���زة احلديث���ة عدم 

توافرها باللغة العربية مما يوؤدى اىل عدم ا�شتطاعتهم 

جم���اراة التط���ور ف���ى جم���ال تكنولوجي���ا املعلوم���ات فما 

م���دى امكاني���ة تعري���ب ه���ذه الربام���ج لإ�شتف���ادة ذوى 

الأحتياجات على م�شتوى العامل العربى ؟

ج3: نعمـــل حاليـــًا علـــى التن�سيق مـــع عدد مـــن ال�سركات 

واملنتجـــن لتعريب عدد من الربامج خـــالل ال�سنة املالية 

القادمة والتي تتوقع اأن تفتح اآفاقًا جديدة لكل من يتحدث 

باللغة العربية من ذوي االحتياجات اخلا�سة.

     ����س4. تقي���م جترب���ة راكوباك���و الياباني���ة  -ماله���ا وما 

عليها- وما مدى امكانية تطبيقها فى دولة قطر وذلك 

لإتاحة فر�شة جلميع ذوى الإعاقات ملواكبة كل جديد.

ج4: اأعتقد اأننا جتربة جيدة ويجب االإ�ستفادة منها ب�سكل 

كبري يف العامل العربي.

     ����س5. ه���ل ادت القوان���ن التى �شنته���ا الدولة مل�شاعدة 

ذوى الإعاقة الهداف املرجوة منها من دمج هذه الفئة 

داخ���ل املجتم���ع ورف���ع الوعى ل���دى املواطن���ن واملقيمن 

عل���ى ح���د �ش���واء و التن�شيق ب���ن اجلهات املختلف���ة �شواء 

حكومية او خا�شة لتوفري البيئة الرقمية املطلوبة ؟

ج5: اأعتقد اأننا بحاجة اأكر ايل توعية التي من �سئنها اأن 

ت�ساعد ذوي االحتياجات اخلا�سة على االندماج وخ�سو�سًا 

يف ت�سهيل حتريكهم �سواء يف داخل املباين واملرافق العامة 

ومـــن خالل توفري مواقع وخدمات الكرتونية تت�سم بتوفري 

النفاذ الرقمي املنا�سب لذوي االحتياجات اخلا�سة وطبعا 

هذا يحتاج اىل ت�سريعات و�سيا�سات عامة تنفيذيه.

     ����س6. م���ا ه���ى اه���م اخلدم���ات الت���ى يقدمه���ا مرك���ز 

“م���دى” للتكنولوجي���ا مل�شاعدة ذوى الإعاقة فى دولة 

قطر كمجتمع رقمى �شموىل .

ج6: يقوم املركز بتوفري اخلدمات التالية:

- توفري م�سادر املعلومات.
- التدريب لالأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.

- التدريب لالأ�سخا�ص الذين يعملون يف جمال خدمة 
ذوي االحتياجات اخلا�سة.

- البحوث والدرا�سات املهتمة بتوفري برامج باللغة 
العربية واملالئمة للبيئة املحلية.

- توعية املجتمع باأهمية التكنولوجيا امل�ساعدة ودورها 
يف حت�سن حياة االأ�سخا�ص ذوي االعاقة.

- حتفيز ذوي االحتياجات نحو ا�ستخدام التكنولوجيا 
باهداف الدرا�سة والعمل.

     �س7. ما هى اهم  دعائم بناء جمتمع متوا�شل تكنولوجيا 

عل���ى اخت���اف فئات���ة وا�شتغ���ال طاق���ات ومواهب ذوى 

الأحتياجات اخلا�شة واعدادهم للم�شتقبل .

ج7: توفري ال�سيا�سات واالإجراءت املنا�سبة وتعاون 

القطاع العام واخلا�ص من اجل توفري بيئة منا�سبة لذوي 

االحتياجات اخلا�سة �سواء للدرا�سة والعمل والتوا�سل 

مع افراد املجتمع ب�سكل يوؤدي اإيل اال�ستفادة منهم ب�سكل 

اإيجابي وبناء.

     ����س8. ف���ى ظ���ل ع�ش���ر املعلوماتية ما هى اه���م و�شائل 

الدع���م والتدريب املقدم���ة لذوى الإحتياج���ات اخلا�شة 

التكنولوجي���ة  التقني���ات  مل�شاعدته���م لتفعي���ل وتطبي���ق 

ب�شكل فعال .

ج8: هنـــاك الكثري مـــن الو�سائل التي تهـــدف مل�ساعدتهم 

ب�سكل فعال مثل التدريب علـــى الربامج واالجهزة وتوفري 

املعلومـــات وكذلـــك اإعطائهـــم الفر�ســـة لتجربـــة احللول 

لتقنية ب�ســـكل عملي للتاأكد من مالئمتهـــا وتعظيم مقدار 

اال�ستفادة..
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     املرك���ز الثقاف���ى الجتماع���ى ل���ذوى الأحتياج���ات اخلا�ش���ة بالي���وم الوطن���ى لدول���ة 

قطر،وذل���ك اميان���ا بال�شراك���ة والندماج لدى تل���ك الفئة املميزة من اف���راد املجتمع من 

منطل���ق الرغب���ة فى العي����ص با�شتقالية 

و امل�شارك���ة الفعال���ة ف���ى كاف���ة الأن�شط���ة 

الإجتماعية .

     ج���اء ذل���ك بن���اء على توجيه���ات �شعادة 

ال�شي���خ ثان���ى بن عب���د اللة اآل ث���ان رئي�ص 

جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة ك���ون ه���ذه الفئة 

حتت���اج دوما اىل القدرة على اثبات الذات 

واي�شا حتقيقا لأهداف اجلمعية واميانا 

مبا تقدمة قطر فى ظل قيادتها احلكيمة 

لدعم ذوى الأحتياجات اخلا�شة .

تعزيز روح االأنتماء خالل حفل طالبى رائع .........

االحتفال بالي�م ال�طني

     اقي���م احلف���ل حت���ت رعاي���ة ال�شي���د عبد 

الرحم���ن عب���د احلمي���د عبد الغن���ى ع�شو 

احلف���ل  ف���ى  و�ش���ارك   ، الأدارة  جمل����ص 

الأجتماع���ى،  الثقاف���ى  املرك���ز  منت�شب���وا 
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منت�سبي مدر�سة التمكـــن ال�سامل ي�ساركون 

يف فعاليات اليوم الوطني

واطف���ال مدر�ش���ة »التمكن ال�شامل » وق�ش���م ذوى الأحتياجات اخلا�شة 

بجامعة قطر .بداأت فاعليات الأحتفال بتاوة من اآيات الذكر احلكيم 

تاها الطالب حممد ح�شن )اعاقة حركية ( ثم قامت ال�شيدة/اليازى 

الك���وارى م�شوؤولةالأن�شط���ة الن�شائي���ة والعاق���ات العام���ة با�شتعرا�ص 

ان�شطة وبرامج املركز من خال عر�ص »باور بوينت »لكافة الفاعليات 

و الأن�شطة التى �شارك فيها املركز ومنها :

انلميت���د  ل���زوارق  الع���امل  اوريك����ص لبطول���ة  كاأ����ص  ح�ش���ور فاعلي���ات 

هيدروبلن 

اقامة معر�ص ي�شم اهم الأ�شدارات واملنتجات للجمعية ومراكزها 

ح�شور فاعليات الأحتفال باليوم الوطنى 

    ومت خ���ال الأحتف���ال النهائ���ى تق���دمي درع تذكارى ل�شاع���دة ال�شيخ 

ح�ش���ن ب���ن جابر اآل ثان���ى رئي�ص احت���اد الريا�شات البحري���ة . كما قدم 

ط���اب و طالب���ات مدر�ش���ة التمك���ن ال�شام���ل لوح���ة غنائية عل���ى انغام 

املو�شيق���ى وجمموع���ة م���ن الأ�شع���ار اخلا�ش���ة 

به���ذه املنا�شب���ة الغالية .وكذل���ك عر�ص ق�شم 

ذوى الأحتياجات اخلا�شة بجامعة قطر اهم 

اخلدمات املقدمة لهذه الفئة .

تك���رمي اجله���ات  نهاي���ة احلف���ل مت  ف���ى       

باملرك���ز  العامل���ن   املتطوع���ن  و  الداعم���ة 

ملنت�شب���ى  ح���رة  عر�ش���ة  تق���دمي  خ���ال  م���ن 

املرك���ز م�شتخدم���ن جمموع���ة م���ن البن���ادق 

 وال�شي���وف اخل�شبية من انتاج ق�شم النجارة ز

     واع���رب ال�شي���د عب���د الرحمن عبد اجلليل 

عب���د الغنى عن �شعادت���ة الغامرة بهذا احلفل 

الرائ���ع ،والذى اظهر قدرات ابنائنا من ذوى 

احلتياج���ات اخلا�ش���ة وق���دم ال�شك���ر للجهات 

التى ت�شر دائما على دعم اجلمعية ومراكزها. 

ونا�ش���د كاف���ة موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع املدن���ى باأن 

حتذو حذوها من اجل دمج هذه الفئة فى املجتمع    
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    مت اإن�ش���اء برنام���ج اخللي���ج العرب���ي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائي���ة )الجفند ( من قبل حكومات كل 

من دولة قطر واململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت و�شلطنة عمان ومملكة البحرين لدعم 

امل�شاري���ع التموي���ة ذات الطابع الإن�ش���اين املقرر تنفيذها ل�شالح الدول النامية ع���ن طريق دعم جهود منظمات 

الأمم املتحدة الإمنائية واملوؤ�ش�شات واملنظمات واجلمعيات الأهلية العاملة يف امليدان . 

تأهيل كوادر وطنية للعمل في مجال تدريب ذوي 
اإلحتياجات الخاصة 

بالتعاون بين الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 
االحتياجات الخاصة

و برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم 
المتحدة اإلنمائية )األجفند(

تعتـــرب دولة قطر من الـــدول املوؤ�س�ســـة لربنامج اخلليـــج العربي لدعم 

منظمـــات االأمم املتحـــدة االإمنائيـــة وت�ساهـــم يف مـــوارده املاليـــة منذ 

اإن�ساءه، فاإنها تتطلع دائمًا اإىل جني ثمار م�ساهمتها يف موارد الربنامج 

املالية عن طريق االإ�ستفادة من دعـــم الربنامج للم�سروعات االإن�سانية 

واالجتماعية التي ميكن تنفيذها حمليًا خلدمة املجتمع القطري بجميع 

م�ستوياته وفئاته .

   وانطالقـــًا مـــن حر�ـــص دولـــة قطـــر على جني مـــردود اإيجابـــي لهذه 

امل�ساهمة اأ�ســـوة بالدول االخرى خا�سة التـــي مت اإقامة م�ساريع عديدة 

فيها عن طريق م�ساهمة الربنامج .

   ومبـــا اأن هـــذا املردود االإيجابـــي ال ياأتي اإال بقيـــام املوؤ�س�سات االأهلية 

واجلمعيـــات اخلرييـــة بتقـــدمي م�ساريـــع تخـــدم املجتمـــع يف قطاعات 

متعـــددة مثـــل ) ال�سحـــة والتعليم والطفولـــة واملـــراأة ( بهدف حتقيق 

التنميـــة الب�سريـــة امل�ستدامـــة والتخفيـــف من معانـــاة �سرائـــح وا�سعة 

 وفئات عديدة مـــن املحتاجن واملحرومن وذوي االحتياجات اخلا�سة.

   و�سبق للربنامج اأن قام بتمويل بع�ص امل�ساريع يف دولة قطر التي اأثبتت 

�شاحب �شمو امللكي 

الأمري طال بن عبد العزيز اآل �شعود

دكتور / طارق عبد الرحمن العي�شوي - من�شق الربنامج
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جدواهـــا يف تقدمي اخلدمـــات االجتماعية 

واالإن�سانية ل�سرائـــح متنوعة . هذا ال مينع 

مـــن بـــذل اجلهـــود املكثفة للح�ســـول على 

متويل م�سروعات اخرى يف جماالت �ستى.

    وبناء على تو�سية اإدارة احل�سابات العامة 

بـــوزارة املاليـــة القطريـــة قامـــت اجلمعية 

القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة 

باإعـــداد ت�سور مل�ســـروع ) تاأهيـــل الكوادر 

الوطنية للعمل يف جمال ذوي االحتياجات 

 Rehabilitate national اخلا�ســـة( 

 employers to work in the field
 .handicap

وقدم امل�سروع اإىل الإدارة الربامج )باالأجفند(.

     ومـــن اجلديـــر بالذكر ان فرتة تنفيـــذ امل�سروع )12( 

�سهـــرًا ون�سبـــة م�ساهمـــة االأجفنـــد يف امل�ســـروع )%50( 

وباقـــي امل�سروفات تتكفـــل بها اجلمعيـــة . وامل�ستفيدون 

كـــوادر وطنية من اجلن�سن للعمـــل يف جمال تاأهيل ذوي 

االحتياجـــات اخلا�ســـة . ويحق للربنامـــج ان ي�سارك يف 

متابعة وتقييم كافة مراحل تنفيذ امل�سروع . 

ويتـــم تنفيذ امل�سروع على دفعتـــن كل دفعة �سته ا�سهر ، 

وفيما يلي و�سف امل�سروع خالل ال�ستة ا�سهر االأوىل .

حتديد امل�سوؤوليات :

تعتـــرب اجلمعيـــة القطريـــة لتاأهيـــل ذوي االإحتياجـــات 

اخلا�ســـة هي اجلهة املنفذة للمنحة وامل�سئولة عن تنفيذ 

احكام االإتفاقية.

تتوىل اجلمعية توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ جميع 

االأن�سطة الواردة يف وثيقة امل�سروع �سواء من خم�س�سات 

تر�سدها اجلمعية اأو مقابل م�ساهمة �سركاء اآخرين .

تلتـــزم اجلمعية بـــاإدراج ا�ســـم الربنامج و�سعـــاره ب�سكل 

بـــارز علـــى جميع خمرجـــات امل�سروع من مـــواد تعليمية 

ومطبوعات ومن�ســـورات وكتيبات ومـــا اإىل ذلك وتزويد 

الربنامج بن�سخة منه .

و�س�ف امل�س��روع :

الوطنيـــة يف  الكـــوادر  تدريـــب  امل�ســـروع يف  يتمثـــل      

اخلا�ســـة  االحتياجـــات  ذوي  االطفـــال  تاأهيـــل  جمـــال 

علـــى متكـــن اأ�سرة هـــوؤالء االطفال من القيـــام بدورهم 

يف امل�ساركـــة ب�ســـورة فعالـــة يف عملية تاأهيـــل اأطفالهم 

وذلـــك من خالل اإمدادهـــم باملعلومات واملهـــارات التي 

جتعلهـــم قادريـــن علـــى امل�ساركـــة يف العمليـــة التاأهيلية 

املجتمـــع . بهـــدف دجمهـــم يف  بدايـــة حياتهـــم   منـــذ 

خلفية امل�سروع :

 االأهداف التف�سيلية للم�سروع :

تدريب عدد)30( متدرب ومتدربة على فنيات تدريب 

وتاأهيل ذوي االإعاقة الب�سيطة واملتو�سطة .

تـــعـــريـــف املــــتــــدربــــن بــــــــاإجــــــــراءات واأ�ـــســـالـــيـــب 

. اخلـــا�ـــســـة  ـــيـــاجـــات  االإحـــت وتـــاأهـــيـــل ذوي  ـــب  ـــدري  ت

 التعريف باأنواع االإعاقات املختلفة وا�سبابها وطبيعتها .

الــــتــــدريــــب بــفــنــيــات الـــتـــعـــامـــل مــــع اولــــيــــاء امــــور 

. اخلـــا�ـــســـة  االحــــتــــيــــاجــــات  ذوي  ــــن  م  احلــــــــاالت 

النف�سي  الـــقـــيـــا�ـــص  وادوات  بــــربامــــج  الـــتـــعـــريـــف 

 والـــعـــقـــلـــي والـــتـــخـــاطـــبـــي والـــــرتبـــــوي يف املــــجــــال .

الـــــتـــــعـــــريـــــف بــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املـــــعـــــلـــــومـــــات 

ــــة . ــــة بــــــــذوي االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــا�ــــس  اخلــــا�ــــس

 التعريف باملهارات احلركية الالزمة لهم ، وطرق التدريب .

ــب  ــدري ــت الــتــعــريــف بـــاأنـــواع خمــتــلــفــة مـــن الـــعـــالج وال

والتفريغ  واحلـــوار  واملـــاء  واملو�سيقى  بالفن  كالعالج 

. التقليدية  غري  العالج  ا�ساليب  من  وغــريه   االإنفعايل 

لذوي  احلقيق  االجتماعي  الدمج  حتقيق  على   العمل 
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. اجليد  والتاهيل  التدريب  بعد  اخلا�سة   االحتياجات 

االأبناء  ورعاية  تدريب  عملية  يف  االأ�ــســرة  درو  تو�سيح 

ــن واالأخـــــوة واالأخــــــوات . ــدي ــوال ــرة ال ــس ــاالأ�  ويــقــ�ــســد ب

ــــــة الـــنـــفـــ�ـــســـيـــة  ــــى حتــــ�ــــســــن احلــــــال ــــل ــــل ع ــــم ــــع ال

ــــة الأولــــــــــيــــــــــاء اأمـــــــــــــــور احلـــــــــــــــاالت . ــــئ ــــي ــــس ــــ�  ال

 تاأهيل الكوادر الوطنية يف املجاالت العلمية االآتية:

. التقارير  واإعــــداد  احلــالــة  ــة  ــس ودرا� املقابلة   فنيات 

. ـــايف  االإ�ـــس التعليمي  الــدعــم  ــق  فــري ومــهــام   اأدوار 

ــــي . ــــم الــــعــــقــــل ــــي ــــقــــي ــــت  فــــنــــيــــات الــــقــــيــــا�ــــص وال

 فنيات الت�سخي�ص العقلي لذوي االحتياجات اخلا�سة .

ــــــة حلـــــــــاالت االإعــــــاقــــــة  ــــــي ــــــادمي املـــــــهـــــــارات االأك

.) ــــم  ــــي ــــل ــــع ــــت ــــل ل )الـــــــقـــــــابـــــــلـــــــن   الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة 

االحتياجات  لـــــذوي  الــتــخــاطــبــي  ــل  ــاأهــي ــت ال ــيــات  فــن

ـــــرة . ـــــك ـــــب ـــــة ملـــــرحـــــلـــــة الـــــطـــــفـــــولـــــة امل  اخلـــــا�ـــــس

   الور�سة االأوىل :

ــــــــة  االإعــــــــاق عــــــــن   : ـــــفـــــي  ـــــعـــــري ت مـــــــدخـــــــل   -

ــــا و�ــــســــبــــل الــــــعــــــالج والــــــتــــــدريــــــب . ــــه ــــاب ــــب ــــس  واأ�

ــــاجــــات  ــــي االإحــــت ذوي  ـــــة  ـــــاي رع مــــوؤ�ــــســــ�ــــســــات   -

. تـــعـــريـــفـــيـــة  ـــــذة  ـــــب ن  - بـــــالـــــدولـــــة   اخلـــــا�ـــــســـــة 

االإحتياجات  ذوي  وحماية  رعاية  بقوانن  التعريف   -

اخلا�سة .

. ـــيـــه(  عـــل ومـــــا  مــــالــــه   ( االأكــــــادميــــــي  ــــج  ــــدم ال  - 

امل�ستخدمة  والــــربامــــج  ـــارات  ـــب واالخـــت االأدوات   -

. اخلـــــا�ـــــســـــة  االحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ذوي  جمـــــــال   يف 

 - امل�سح االإح�سائي لذوي االحتياجات اخلا�سة بالدولة 

الور�سة الثانية :

ــكــر . ــب ــف امل ــس ــ� ــك  - مــفــاهــيــم الـــتـــدخـــل املـــبـــكـــر، وال

 - و�سائل تنمية املهارات الذاتية ومهارات احلياة اليومية .

- ا�ستخدام برامج التدريب ) البورتيج ( الربنامج املنزلية 

اللغوي  للتوا�سل  املاكتون(   ( وبرنامج   . املبكر  للتدخل 

واالأ�سوات  )احلوا�ص  منت�سوري  وطريقة   . االأطفال  مع 

 . احلوا�ص  على  للتدريب  �سيجان  وطريقة    ) والتذوق 

. االأ�سا�سية  املهارات  على  للتدريب  )ايتارد(   وبرنامج 

. الـــــــــفـــــــــرديـــــــــة  الـــــــــرتبـــــــــويـــــــــة  اخلــــــــطــــــــة   - 

ــاجــات اخلــا�ــســة . ــي  - الــتــاأهــيــل املــهــنــي لــــذوي االإحــت

الور�سة الثالثة :

. الريا�سية  الرتبية  متــار�ــص  التي  االإعــاقــات  انـــواع   - 

. الوظائفي  والعالج   ، الطبيعي  العالج   :  - مدخل عن 

. والــــــــقــــــــانــــــــوين  ـــــي  ـــــطـــــب ال ــــف  ــــي ــــن ــــ�ــــس ــــت ال  - 

ــة  ــس ــمــار� املـــــدار�ـــــص مل ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات جتــهــيــز   -

ــاجــات اخلــا�ــســة . ــي  الــرتبــيــة الــريــا�ــســة لــــذوي االحــت

 - الرتبية الريا�سية املعدلة.. اأ�سا�ص لتنمية اجل�سم والعقل .

ـــــح . ـــــرتوي ـــة مــــن اأجـــــــل الــــ�ــــســــرور وال ـــا�ـــس ـــري  - ال

- الريا�سة العالجية .

- الريا�سة التناف�سية .

الور�سة الرابعة :

 - ) فل�سفة عدم الرف�ص ( تهيئة املجتمع لقبول الدمج.

- اأ�سلوب تنفيذ الدمج .

- نتــائـــــج الـدمــــــــــــج .

الـــ�ـــســـامـــل . الـــــدمـــــج  مــــــدار�ــــــص   - خـــ�ـــســـائـــ�ـــص 

. الـــــدمـــــج  مـــــدار�ـــــص  يف  ـــة  ـــل ـــام ـــع ال ــــــكــــــوادر  ال  - 

التي  ــــات  ــــاق االع ــــــــواع  واأن ــهــدفــة  ــت ــس املــ� الـــفـــئـــات   -

ـــفـــادة مـــن الـــدمـــج االكــــادميــــي . ـــت  تــ�ــســتــطــيــع اال�ـــس

 - املباين املدر�سية )تعديل البيئة ( واالأدوات امل�ستخدمة .

   امل�سوؤولون عن تنفيذ امل�سروع:

 - ال�سيد / اأمري املال       – املدير التنفيذي للجمعية .

 – - الدكتور / طــارق عبد الرحمن العي�سوي            

ـــــروع . ـــــس ـــــ� ـــي ومــــنــــ�ــــســــق امل ـــس ـــ� ـــف ــــاري ن ــــ�ــــس ــــت  ا�ــــس

 – ـــــــــــواين   احلـــــــــــل هــــــــال   / ـــــة  ـــــل ـــــا�ـــــس ـــــف ال  -

.) )االجـــــــفـــــــنـــــــد  ـــــع  ـــــاري ـــــس ـــــ� م  اخـــــ�ـــــســـــائـــــيـــــة 

اجلمعيات  ادارة  موافقة  على  اجلمعية  ح�سلت  وقد    

بدولة  االجتماعية  ال�سوؤون  بوزارة  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات 

املايل  الــدعــم  على  واحلــ�ــســول  املــ�ــســروع  لتنفيذ  قطر 

الالزم.
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اأعلن �شعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة عن 

من���ح �شع���ادة نا�شر بن عبد اهلل احلمي���دي وزير ال�شوؤون الجتماعية الع�شوية الفخري���ة للجمعية تقديرا ملا تقدمه وزارة 

ال�شوؤون الجتماعية من خدمات وت�شيري اأمور ت�شاعد على تفعيل دور اجلمعية واملراكز التابعة لها.

وثم���ن دور ال���وزارة يف م�شاع���دة اجلمعية على حتقيق اأهدافها مبا يعود على منت�شبيه���ا من فئة ذوي الحتياجات اخلا�شة 

 تقديرا من »الجمعية« لجهود » الوزارة « فى اإلهتمام بذوي اإلعاقة 
العضوية الفخرية للحميدي من جمعية ذوي االحتياجات الخاصة

بالنف���ع والفائدة. واعت���رب اأن الدعم املتوا�ش���ل ي�شاعد على 

�ش���راء الأجه���زة التعوي�شي���ة واملعينات ال�شمعي���ة والب�شرية 

واملجموع���ات املختلف���ة م���ن حيث الن���وع واجل���ودة للكرا�شي 

املتحرك���ة، واأن ه���ذه الأجه���زة يت���م توزيعه���ا عل���ى منت�شب���ي 

اجلمعية ح�شب نوع كل اإعاقة.

وذك���ر �شعادت���ه اأن اأك���رب دلي���ل عل���ى م�شان���دة ال���وزارة جاءت 

بتوجيهات مبا�شرة من �شعادة نا�شر بن عبد اهلل احلميدي 

بي���ع  م�ش���روع  وا�شتمراري���ة  وتفعي���ل  دع���م  عل���ى  و�شاع���دت 

كوبون���ات ل�شالح �شراء اأجهزة طبية وتعوي�شية واإميانا من 

جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة وفل�شفته���ا املنطلقة م���ن توجيهات 

ح�ش���رة �شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ حم���د ب���ن خليف���ة اآل ثاين 

اأم���ري الباد املفدى –حفظه اهلل– وويل عهده الأمن باأن 

ت�شمل مظلة الرعاية كافة الأ�شخا�ص من ذوي الحتياجات 

اخلا�ش���ة دون النظ���ر اإىل جن�شية اأو عرق اأو لون اأو دين لأن 

اعتبارات الهتمام بهم ت�شمو فوق كل ذلك واأن تقدم الدول 

ونه�شتها يقا�ص مبا تقدمه لذوي الحتياجات اخلا�شة.

وق���ال ال�شي���خ ثاين بن عبد اهلل اآل ث���اين اإن اإدارة اجلمعيات 

واملوؤ�ش�ش���ات اخلا�ش���ة والتابعة لوزارة ال�ش���وؤون الجتماعية 

له���ا ال���دور الفاع���ل والرائ���ع يف متابع���ة اأن�شط���ة اجلمعي���ة 

وم�شاندته���ا، وياأت���ي ذل���ك م���ن خ���ال امل�شان���دة م���ن الإدارة 

هن���اك  اأن  خا�ش���ة  واأن�شطته���ا،  اجلمعي���ة  برام���ج  لتفعي���ل 

جمموع���ة من الأن�شطة منها برنامج غ���زة لتدريب معلمي 

ال�شم وحمو اأمية ال�شم وبرنامج حمو الأمية يف موريتانيا 

وم�شروع مكافحة العمى ببنغادي�ص بالتعاون مع �شتاندرد 

ت�شارترد بنك، واأي�شاً تنظيم الدورات التعريفية والإر�شادية 

يف كافة الأمور التي تهم ذوي الحتياجات اخلا�شة.
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د�شنت اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة م�شاء اأم�ص الأول، الأطل�ص الإ�شاري لأ�شماء دول ومدن 

الع���امل، ال���ذي يع���د مرجعا فريدا م���ن نوعه يف جمال رعاي���ة ذوي الإعاقة، ومرجعا اأ�شا�شي���ا للباحثن والدار�شن 

والراغبن يف تعلم لغة ال�شارة، وذلك برعاية �شركة قطر للبرتوكيماويات )قابكو(..

برعاية قابكو ويعد مرجعًا فريدًا من 
نوعه لإلعاقة السمعية..

»القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات« 
تدشن األطلس اإلشاري لدول العالم

اأعلن عن ذلك خالل حفـــل نظمته اجلمعية، ح�سره كل 

من ال�سيد ربيعة حممد الكعبي نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 

اجلمعيـــة القطرية لتاأهيـــل ذوي االحتياجـــات اخلا�سة 

والدكتـــور حممد يو�سف املال نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة 

واملدير العام لقابكو، وال�سيد اأمري املال املدير التنفيذي 

للجمعيـــة القطريـــة لتاأهيل ذوي االحتياجـــات اخلا�سة، 

اإ�سافـــة اإىل مديـــري االإدارات يف �سركـــة قابكو واأع�ساء 

جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة، وعـــدد كبـــري مـــن امل�سوؤولـــن 

واملخت�سن يف املجال..

وقـــد اأو�ســـح �سعـــادة ال�سيخ ثـــاين بن عبـــد اهلل اآل ثاين 

لتاأهيل  اإدارة اجلمعيـــة القطريـــة  — رئي�ـــص جمل�ـــص 
ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة — ان االأطل�ـــص االإ�ســـاري 

ي�ســـم جمموعة كبرية من امل�سطلحات واملفردات، ومن 

�ساأنـــه اأن ي�ساعـــد ذوي االإعاقة ال�سمعية علـــى التوا�سل 

فيما بينهم، م�ســـريًا اإىل اأّن االأطل�ص االإ�ساري جاء ثمرة 

جهـــود م�سنية وجل�ســـات عديدة ملجموعـــة من اخلرباء 

واملخت�سن، وقامت اجلمعية القطرية لذوي االحتياجات 

اخلا�سة بلعب دور حموري يف تلك اجلهود..

وتوجـــه �سعادته بال�سكر اجلزيل ل�سركـــة قابكو لدعمهم 

وتعاونهـــم، الذي �ساعد علـــى اأن يخرج هذا امل�سروع اإىل 

النور، ولرعايتهم يف اجناز االأطل�ص االإ�ساري، موؤكدا ان 

االأطل���ص  عب��داهلل:  ب��ن  ث��اين 

االإ�س��اري ي�س��م جمموع��ة كبرية 

من امل�سطلحات

62



هذا االطل�ص يدعـــم كثريا فئة ذوي االإعاقة ومن يعملون 

يف املجال..

مرجع فريد

واعتـــرب الدكتـــور حممد يو�ســـف املال نائـــب — رئي�ص 

جمل�ـــص االإدارة واملديـــر العـــام لقابكـــو — ان االأطل�ص 

االإ�ســـاري يعـــد مرجعـــا فريـــدا من نوعـــه مـــن �ساأنه اأن 

يغنـــي املكتبات العربية والدوليـــة وال�سيما تلك الن�سيطة 

واملخت�ســـة يف جمال رعايـــة ذوي االحتياجات اخلا�سة، 

معربا عن فخر قابكـــو برعاية م�سروع االأطل�ص االإ�ساري 

للجمعيـــة القطرية لتاأهيـــل ذوي االحتياجـــات اخلا�سة 

الذي جـــاء انطالقا من قناعتها به كعمـــل اإن�ساين كبري 

وكجزء مكمل للمجتمع تقع على عاتق ال�سركات م�سوؤولية 

امل�ساهمة يف تنميته وتطويره بكافة ال�سبل املمكنة..

من جانبه اأو�سح ال�سيـــد ربيعة حممد الكعبي — نائب 

رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة القطريـــة لتاأهيـــل ذوي 

االحتياجـــات اخلا�سة — اأن تد�ســـن االأطل�ص االإ�ساري 

الأ�سمـــاء دول ومـــدن العـــامل يواكـــب احتفـــاالت الوطـــن 

العربي باالأ�سبوع اخلام�ـــص والثالثن وهو اأ�سبوع االأ�سم 

حتت �سعار متكن املراأة ال�سماء يف �سوء اتفاقية االأمم 

املتحـــدة حلقـــوق االأ�سخا�ـــص ذوي االإعاقـــة التي �سملت 

مواد كثرية اأكـــدت على اأهمية لغة االإ�سارة، الفتا اإىل اأّن 

االأطل�ـــص جاء بناء على توجيهات من �سعادة ال�سيخ ثاين 

بـــن عبد اهلل اآل ثاين رئي�ص جمل�ص االإدارة وانطالقا من 

�ســـرورة التوا�ســـل مـــع موؤ�س�سات املجتمـــع املدين لدعم 

م�سروعات اجلمعية اخلا�سة بفئـــة ال�سم امل�سجلن بها 

د. املال: امل�سروع يعد عمال اإن�سانيا 

وهو مكمل للمجتمع.

الكعبي: االأطل�ص مرجع للباحثني 

يف تعلم لغة االإ�سارة.
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وال�سم على امل�ستوى االإقليمي والدويل والعاملي، وال�سيما 

اأن هـــذه االإ�سدارات وجدت مكانهـــا مبكتبة الكوجنر�ص 

االأمريكـــي وباالأخ�ص القامو�ص االإ�ســـاري الذي اأ�سدرته 

اجلمعية واحتل مكانا نظرًا الأهميته يف جمال االأ�سخا�ص 

ال�سم..

واأ�ساف الكعبي قائال »وقد ركزت املادة )2( يف االتفاقية 

الدوليـــة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة علـــى اللغة ومنها لغة 

الـــكالم ولغـــة االإ�سارة وغريهـــا من اأ�ســـكال اللغات غري 

الكالمية والفقرة هـ من املادة )9( �سددت على �سرورة 

توفـــري اأ�سكال مـــن امل�ساعـــدة الب�سريـــة والو�سطاء مبن 

فيهم املر�ســـدون والقراء واالأخ�سائيـــون املف�سرون للغة 

االإ�ســـارة لتي�ســـري اإمكانية الو�ســـول اإىل املباين واملرافق 

االأخـــرى املتاحة لعامـــة اجلمهور، باالإ�سافـــة اإىل املادة 

)21( التـــي ركزت على حرية التعبري والراأي واحل�سول 

علـــى معلومـــات اإذ ن�ست الفقرة ) ب ( مـــن املادة على 

قبول وتي�سري قيام االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف معاملتهم 

الر�سميـــة با�ستعمال لغة االإ�ســـارة وطريقة برايل وطرق 

االت�ســـال املعززة البديلة وجميع و�سائـــل وطرق واأ�سكال 

االت�سال االأخرى �سهلة املنال التي يختارونها باأنف�سهم«، 

م�سريًا اإىل ان املادة )24( اخلا�سة بالتعليم ن�ست على 

تي�ســـري تعليم لغـــة االإ�سارة وت�سجيع الهويـــة اللغوية لفئة 

ال�سم، يف حن ن�ست الفقـرة )ج( من املادة على كفالة 

توفـــري التعليـــم للمكفوفن وال�ســـم املكفوفـــن وال�سم 

خا�ســـة االأطفـــال منهم باأن�ســـب اللغات وطـــرق وو�سائل 

االت�سال لالأ�سخا�ـــص املعنين ويف بيئات ت�سمح بتحقيق 

اأق�سى قدر من النمو االأكادميي واالجتماعي..

وتوجـــه بال�سكـــر ل�سركة قطر للبرتوكيماويـــات )قابكو( 

الهتمامهـــا الالحمـــدود بفئـــة ال�ســـم لتمكينهـــم مـــن 

زهرات من جممع الرتبية ال�سمعية ي�ساركن يف التد�سن

64



التوا�ســـل يف املجتمع الذي يعي�سون فيـــه وت�ساعدهم يف 

جتـــاوز توا�سلهم وثقافتهـــم املحليـــة اإىل العاملية، وعلى 

رعايتهـــا ر�سميـــا يف اإجناز هـــذا العمل وليكـــون مرجعا 

اأ�سا�سيـــا للباحثـــن والدار�ســـن والراغبـــن يف تعلم لغة 

اال�سارة ولي�ساهم بدور فاعل يف ثقافة تلك الفئة..

م�سروع ريادي

ال�سيـــد حممـــد البنعلي — اأمـــن �سر املركـــز القطرى 

الثقافـــى االجتماعى لل�ســـم وم�سوؤول االعاقـــة ال�سمعية 

باجلمعيـــة — او�سح اأنه رغم اإ�ســـدار املعجم االإ�ساري 

الأ�سماء دول ومدن العامل عام 2004 بقيت احلاجة لكثري 

من امل�سطلحات اللغويـــة االإ�سارية فجاءت مبادرة دولة 

قطر ممثلـــة باملجل�ص االأعلى ل�ســـوؤون االأ�سرة باحت�سان 

ور�ســـة ال�ستكمـــال القامو�ص املوحد فقـــام جمل�ص وزراء 

ال�سوؤون العرب مبباركة اخلطـــوة وا�ست�سدار قرار بهذا 

اخل�سو�ص الأهمية هذا امل�سروع الريادي، الفتا اإىل اأنه مت 

تنظيم الور�سة مب�ساركة 18 دولة عربية ومب�ساركة فاعلة 

من ال�سم العـــرب وموؤ�س�ساتهم فاأجنز القامو�ص اجلزء 

الثـــاين مرتجما لثالث لغـــات هي العربيـــة واالإجنليزية 

والفرن�سية يف �سنة 2007..

وا�ساف البنعلي »بعد توقيع واعتماد دولة قطر لالتفاقية 

الدولية لذوي االإعاقـــة والت�سديق عليها وبغية ا�ستكمال 

اجلهـــود بتطويـــر اللغـــة االإ�ساريـــة، جاءت فكـــرة تنقيح 

وحتديـــث املعظم االإ�ســـاري الأ�سمـــاء دول ومـــدن العامل 

لريى النور بحلته وم�سماه اجلديدين »االأطل�ص اجلغرايف 

الأ�سمـــاء دول ومـــدن العـــامل« كتطبيـــق عملـــي العتمـــاد 

االتفاقيـــة«، م�ســـريا اإىل اأن هـــذا امل�سروع يوؤكـــد على اأن 

دولة قطر متمثلة مبوؤ�س�ساتها تت�سدر الريادة العربية يف 

املجال االجتماعي امل�سرتك وتوثيق وتوحيد امل�سطلحات 

وامل�سطلحـــات  واملناطـــق  البلـــدان  باأ�سمـــاء  اخلا�ســـة 

ال�سيا�سيـــة واجلغرافية بلغة االإ�ســـارة وال�سيما اأن هناك 

�سحـــا يف الرمـــوز االإ�سارية اخلا�سة بتلـــك امل�سطلحات 

و�سكـــوى من انعدام املراجع يف املكتبـــة العربية والعاملية 

ملثل االأطال�ص والقوامي�ص املتخ�س�سة..

وتطرق البنعلي اإىل تاريـــخ امل�سروع �سارحا اأنه منذ عام 

لغـــة  خـــرباء  قـــام   1997

االإ�ســـارة االأ�ستـــاذ �سمـــري 

حممد  واالأ�ستاذ  �سمريـــن 

الرامزي من خالل الندوة 

العلميـــة ال�سابعة اخلا�سة 

للهيئات  العربـــي  باالحتاد 

العاملـــة يف رعايـــة ال�سم 

وتوحي��د  توثي��ق  البنعل��ي: 

باأ�سم��اء  اخلا�س��ة  امل�سطلح��ات 

البلدان بلغة االإ�سارة.
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بتقـــدمي ورقـــة عمل عـــن توحيد اأ�سمـــاء الـــدول العربية 

اإ�ساريـــا واأن الهدف االأ�سمى من ورقة العمل كان البحث 

عن توحيـــد الأ�سماء دول ومدن العـــامل اأجمع م�سيفا اأنه 

ومنـــذ ذلك العام حتى اأواخـــر 2003 بداأ املبحث املكثف 

عـــن امل�سطلحـــات االإ�ساريـــة الأ�سماء دول ومـــدن العامل 

وبع�ص االأ�سمـــاء ذات ال�سلة، مو�سحا انـــه بعد اكتمال 

جتميـــع املـــادة العلمية وتبنـــي م�سروع املعجـــم من قبل 

جمل�ص اإدارة اجلمعية القطريـــة التي اأبدت ا�ستعدادها 

وترحيبهـــا بامل�سروع بداأت االجتماعـــات تتواىل لتنظيم 

العمل وت�سكيل اللجان العاملة على تنفيذ امل�سروع وتوفري 

الدعم الـــالزم له، ومنوها باأن العمـــل ا�ستكمل بتجهيز 

اأ�ستديـــو ت�سوير كامل يف اجلمعية ومن ثم ت�سوير كافة 

امل�سطلحات االإ�سارية وجتهيز وت�سنيف كافة البيانات 

واملعلومـــات واإدخالهـــا يف احلا�ســـب االآيل حتـــى اإخراج 

الت�سوير وال�سكل النهائي للمعجم وحتويله للمطابع..

وجتـــدر االإ�ســـارة اإىل اأن فريـــق عمل االأطل�ـــص االإ�ساري 

الأ�سماء دول ومدن العامل تاألف من عدد كبري من خرباء 

لغـــة االإ�سارة وهم ال�سيد �سمـــري �سمرين وال�سيد حممد 

الرامـــزي وال�سيد ناجي زكارنـــة وال�سيد حممد البنعلي 

وال�سيـــد علـــي ال�سنـــاري رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة املركز 

القطري الثقايف االجتماعي لل�سم، اإ�سافة اإىل ال�سيد 

زيـــدون الظاهـــر خبري حا�ســـب اآيل يف جمـــال االإعاقة 

ال�سمعيـــة، وباإ�سراف ال�سيد ربيعة الكعبي وال�سيد اأمري 

املال.  
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Sign Language Dictionary for the Names Of Countries & Cities

ــا
يــ
ســ

آ
A

S
IA

العاصمة: دمشق
العملة: ليرة

املساحة كم٢: 

العاصمة: كولومبيو
العملة: روبية

املساحة كم٢: 

العاصمة: دوشانبي
العملة: روبل

املساحة كم٢: 

Capital: Damascus
Currency: Lira
Area sq.km: 185.180

Capital: Colombo
Currency: Rupee
Area sq.km: 65.610

Capital: Dushanbe
Currency: Ruble
Area sq.km: 143.100

سوريا
SYRIA

سريالنكا
SRILANKA

طاجاكستان
TAJ IK ISTAN

××

1   2
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ــا
ربـ
أو

E
U

R
O

P
E

العاصمة: لوكسمبورغ
العملة: فرنك

املساحة كم٢: 

العاصمة: فيلنيوس
العملة: ليتاس
املساحة كم٢: 

العاصمة: فاليتا
العملة: ليرة

املساحة كم٢: 

Capital: Luxembourg
Currency: Franc
Area sq.km: 2.586

Capital: Vilnius
Currency: Litas
Area sq.km: 65.200

Capital: Velletta
Currency: Lira
Area sq.km: 316

لوكسمبورغ
LUXEMBOURG

ليتوانيا
L ITHUANIA

مالطا
MALTA
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ية
راف

جغ
ت 

حا
طل

ص
وم

م 
هي

فا
م

G
eo

gr
ap

hi
ca

l T
er

m
in

ol
og

y

غرب
West

شرق
East

شمال
North

جنوب
South

Compassبوصلة

k]zzzz·]zqzh¸\
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ــا
يــ
ســ

آ
A

S
IA

اليابان: طوكيوالهند: مومبي

اليابان: شيكوكو

اليابان: هوكايدو

اليابان: هونشو

اليمن: صنعاء

India: MumbaiJapan: Tokyo

Japan: Shikoku

Japan: Hokkaido

Japan: Hachinohe

Yemen: Sanaa

1   2
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ــا
ربـ
أو

E
U

R
O

P
E

اململكة املتحدة : لندنالدمنارك : كوبنهاجن

اململكة املتحدة : ايرلندا 
الشمالية

اململكة املتحدة : 
اسكتلندا

Denmark : CopenhagU K : London

U K : Manchester

U K : northern Irland

U K : Scotland

U K : Belfast

اململكة املتحدة : مانشر

اململكة املتحدة : بلفاست

1

2

67



      افتتحت ات�شالت قطر »كيوتل » معر�ص ال�شور ال�شوئية » القدرات الهائلة » اخلمي�ص املا�شى بهدف القاء 

ال�ش���وء عل���ى ع���دد من موهوبن م���ن ذوى الحتياجات اخلا�شة مم���ن قاموا بتحقيق الكثري م���ن الجنازات فى 

املجالت املختلفة،  ويعد هذا املعر�ص الأول من نوعة حيث ي�شتعر�ص تلك الجنازات التى حققهاذوو الأحتياجات 

اخلا�شة فى قطر.

اطالق مبادرة »تواصل للجميع« 
فى مركز فالجيو للتسوق
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     وقـــام ال�سيد عبـــد اهلل اآل طالب ، ع�سو جمل�ص ادارة 

كيوتـــل، نيابة عن �سعادة ال�سيخ عبـــد اهلل بن حممد بن 

�سعود اآل ثان ،رئي�ص جمل�ـــص اداراة كيوتل ،با�ستعرا�ص 

تفا�سيل مبـــادرة »توا�سل للجميـــع ،والتى مت اطالقها 

دعما ملبادرة »توا�سل« التى يقوم بها مركز التكنوجليا 

امل�ساعـــدة فى قطر » مدى« بالتعاون مع كيوتل وعدد 

من ال�سركاء .

     كمـــا اتـــت هذة املبـــادرة اي�سا لتدعم اأهـــداف اليوم 

العاملى لذوى االأحتياجات اخلا�سة املوافق 3 دي�سمرب كل 

عام لزيادة الوعـــى بامل�ساكل التى تواجه هذه اال�سريحة 

من املجتمع كما مت تكرمي عدد من ال�سخ�سيات املتميزه 

مـــن ذوى االأعاقة وفى مقدمتهـــم د/ حياة نظر ... ففى 

»اطـــار توا�ســـل للجميـــع«  ، �ستقوم كيوتـــل بتوفري نطاق 

متطـــور من حلول تكنوليجا املعلومات لذوى االأحتياجات 

اخلا�سة .

     وت�سمـــل تخفي�سات علـــى معظم خدماتها ، وعدد من 

اجهزة الهواتف اجلوالة وملحقاتها امل�سممة خ�سي�سا 

لتنا�سب احتياجتهم .

     و�ســـوف تقوم كيوتيل بتوفري تخفي�ص 50%على باقات 

ال�سهـــرى القيمة لـــذوى االأحتياجات اخلا�ســـة ، مبا فى 

ذلـــك م�ساريـــف الرتكيـــب واالأ�ســـرتاكات ال�سهريـــة و 

املكاملات ال�سوتية ومكاملات الفيديو ،و الر�سائل الن�سية 

الق�ســـرية ،و �سائـــل الو�سائـــط املتعـــددة . كمـــا تخف�ص 

كيوتيل على الربودباند اجلوال لذوى االأعاقة .

     كمـــا يتـــم تقدمي نف�ص اخل�سم علـــى خدمات الهاتف 

الثابـــت زخدمـــات موزايك تى فـــى للم�سرتكن من ذوى 

االعاقـــات ،ا�سافـــة اىل تركيب وتفغيـــل جمانى خلدمة 

الربودباند
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     كما تقدم كيوتل اي�سا عدد من اجهزه اجلوال املجهزة 

وامل�سنعة خ�سي�سا لذوى االحتياجات اخلا�سة واالأعاقة 

 ADSL واجهزة رواترUSB ا�سافـــة اىل اأجهزة راوتر،

للربودباند املنزىل .

     كمـــا �ستقـــوم كيوتيـــل قريبا با�سافـــة منحدرات امام 

جميـــع مكاتبهـــا ومراكزهـــا لت�سهيل الدخـــول و اخلروج 

منهـــا واليها ، ا�سافـــة اىل توفـــري ادوات �سمعية بجميع 

املراكز مل�ساعدة من لديهم �سعوبة فى ال�سمع.

    ويتم حاليا العمل على  ان�ساء موقع على االنرتنت لذوى 

احلتياجـــات اخلا�سة ، لتقدمي كافة املعلومات حول هذه 

اخلدمـــات اجلديدة .وقد�سممت ال�سفحة وفقا الأحدث 

املعايـــري العاملية ،بحيث تنا�سب من يعانون من �سعوبات 

ب�سرية .

     ومـــن اأهـــم اأهـــداف مبادرة »توا�ســـل للجميع » تغيري 

وجهة النظـــر ال�سائدة حـــول ذوى االأحتياجات اخلا�سة 

،وت�سجيعهـــم علـــى ممار�ســـة حياتهم بطريقـــة طبيعية 

وال�سعـــى وراء حتقيـــق النجـــاح وهو ما يتوافـــق مع فكرة 

معر�ـــص » القـــدرات الهائلة »الـــذى ي�ستعر�ص عددا من 

ذوى االأحتياجات اخلا�سة فة قطر ،ممن ا�ستطاعوا ان 

يحققوا اجنازات هائلة فى جماالت الريا�سة والت�سوير 

والت�سميـــم والثقافـــة، ومل يتخاذلـــوا اأو اأو ي�ست�سلمـــوا 

الإعاقاتهم .

     يذكر ان هذه املبادرة تاأتى اي�سا احتفاالباليوم العاملى 

لـــذوى االأحتياجات اخلا�سة الـــذى احتفل به العامل يوم 

اجلمعة 3 دي�سمرب.

      وقـــد اقيـــم معر�ـــص ال�ســـور التـــى التقطهـــا الفنان 

القطـــرى را�سد املهندى حتت عنـــوان »القدرات الهائلة 

فى مركز فالجيو التجارى فى منطقة حلقة التزلج .

�سروط االأهلية والبنود وال�سروط:

االأهلية وال�سروط العامة :

يتاأهـــل �ساحـــب االإعاقـــة فقـــط اإذا كان ميلـــك بطاقـــة 

�ســـادرة عن اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوى االأحتياجات 

اخلا�سة.

يتاهل ال�سغـــار ما دون 16 عاما مـــن ذوى االأحتياجات 

اخلا�سة للح�سول على اخلدمات ولكن يجب ان يقدموا 

موافقة ذويهم / الو�سياء عليهم .   
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     �ساركـــت اجلمعيـــة القطرية لتاأهيل ذوى االحلتياجات اخلا�ســـة باملوؤمتر العا�سر لالحتاد العربى للهيئات العاملة مع 

ال�ســـم والـــذى عقد بتون�ص خالل الفرتة 25و 26و27 نوفمرب املا�سى والذى حمـــل �سعار حول اتفاقية حقوق االأ�سخا�ص 

ذوى االعاقة ودورها فى بناء بيئه ممكنه لالأ�سخا�ص ال�سم .وقد تقدمت اجلمعية بورقة عمل من اعداد االأ�ستاذ �سالح 

مر�سى حافظ – م�ست�سار اجلمعية بعنواناال�سخا�ص ذوو العاقة ال�سمعية والنطقية وحق التوا�سل التخاطبى املبكر .

قدمت ورقة عمل حول ذوى الأعاقة ال�شمعية والنطقية وحق التوا�شل التخاطبى املبكر 

جمعية ذوى االحتياجات الخاصة تشارك 
فى مؤتمر االتحاد العربى للصم 

     كمـــا مثـــل اجلمعية فى فاعليات املوؤمتـــر ال�سيد حممد 

البنعلـــى – خبري االعاقـــة ال�سمعيـــه باجلمعية من خالل 

القيـــام باعمـــال الرتجمـــة و املدخـــالت الت�ساورية خالل 

تقدمي اوراق العمل على مدار ايام املوؤمتر.

     ويعتـــرب املوؤمترالعا�ســـر لالحتادالعربى للهيئات العامة 

مع ال�ســـم بالتعاون مع اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�سم 

من املوؤمتر املتميـــزة وذات العالقة التى ت�سمل على جميع 

اجلوانـــب والق�سايـــا احلياتـــىة التى تهـــم ذوى االأعاقة.

حيث ناق�ص املوؤمتر  خالل ايام انعقادة االتفاقية اخلا�سة 

بحقـــوق االأ�سخا�ـــص ذوى االأعاقـــة ودورها فى بنـــاء بيئة 

ممكنة لالأ�سخا�ص ال�سم و افتتحت اعمالة بكلمة ترحيب 

لل�سيدة زليخة بلكاهية رئي�سة اجلمعية التون�سية مل�ساعدة 

ال�ســـم ثم ثالهـــا كلمة الدكتور حممد زهـــري العوا رئي�ص 

االأحتاد العربى للهيئات العاملـــة مع ال�سم وكان االأفتتاح 

الر�سمى من طرف ال�سيد النا�سر العربى للهيئات العاملة 

مـــع ال�سم وكان االأفتتاح الر�سمى من طرف ال�سيد نا�سر 

الغربـــى وزيـــر ال�سئـــون االأجتماعيـــة والت�سمـــن التون�سي 

باخلـــارج وا�ستمل املوؤمتر على جمموعة متميزة من اوراق 
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العمل حـــول االأتفاقيـــة اخلا�سة بحقـــوق االأ�سخا�ص ذوى 

االأعاقة .وقد �سارك بها جمموعةمن اخلرباء و ال�ست�سارين 

والباحثـــن فى جمـــال االأعاقـــة ال�سمعية من خمتلـــف الدول 

العربية .

 اوراق مميزة

واكرمـــا ميز املوؤمتـــر ان بع�ص ال�ســـم  الرا�سدين قدموا 

اوراق عمل مميزة من واقعهم حول نظرتهم وطموحاتهم 

جتـــاه االأتفاقية . وقـــد تقدمت اجلمعيـــة القطرية لتاأهيل 

ذوى االأحتياجـــات اخلا�ســـة بورقـــة عمـــل حتـــت عنوان » 

االأ�سخا�ـــص ذوو االأعاقة ال�سمعية والنطقية وحق التوا�سل 

املبكـــر » قدمها قدمها ال�سيد �سالح الدين مر�سى  حافظ 

– م�ست�ســـار اجلمعية القطرية والتـــى تناول فيها اجلانب 
التطبيقـــى من االأتفاقية فى بنـــاء بيئة ممكنة لالأ�سخا�ص 

ال�ســـم مـــن خـــالل برنامـــج تعليمى فـــى حـــق ال�سم من 

التوا�ســـل املبكـــر الكت�ســـاب اللغـــة خا�ســـة عنـــد �سعاف 

ال�سمعمـــن خـــالل برنامج تعليمـــي يوؤ�س�ـــص الكت�ساب هذه 

املهـــارة فى ال�سنوات الالأوىل من العمر والتى تعترب النواة 

الذهبية الأكت�ســـاب اللغة وقد اأ�ست جلنـــه املوؤمتر الأهمية 

الدرا�سة بتوزيعهـــا على امل�ساركن لتطبيقهـــا واالأ�ستفادة 

منهاخـــالل برامج التدخـــل املبكر وتقـــدم رئي�ص االأحتاد 

العربـــى للهيئات العاملـــة فى رعاية ال�سم وكـــذا ال�سيدة 

رئي�سة اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�سم بال�سكر اجلزيل 

واالأمتنـــان للجمعيـــة القطريـــة لتاأهيـــل ذوى االأحتياجات 

اخلا�سة على تلك اامل�ساركة املتميزة واأي�سا على جمموعة 

االأ�سدارات التى ت�سدرها اجلمعية ومت عر�سها وتوزيعها 

باملعر�سباملعر�ـــص امل�ساحـــب الأن�سطة فاعليـــات املوؤمتر، 

وقد جاءت 

تو�سيات املوؤمتر على النحو التاىل :

بلغـــة االأ�ســـارة عن حمتـــوى االأتفاقية  • 	 CD ا�ســـدار

وتوزيعـــة على ا�سحـــاب العالقة املهتمـــن بالتعرف 

على االأتفاقية و اهم بنودها .

•عمـــل دورات تدريبيـــة للعاملـــن مـــع ال�ســـم عـــن  	
االأتفاقية.

•ان يتبنـــى االأحتاد ان�ساء �سندوق خريى بالتعاون مع  	
اجلمعية العربية لدعم ان�سطة االأحتاد .

•حـــث الـــدول العربيـــة التى مل توقـــع علـــى االأتفاقية  	
للتوقيع والعمل مبا جاء بها .

•والتاأكيـــد علـــى منظمـــات املجتمع املدنـــى باالألتزام  	
والعمـــل على تنفيذ هذه التو�سيـــات وان يتم ت�سكيل 

جلنة عربية ملتابعتها وتنفيذها.  
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 3 2011/3/19 مب���رور  باديز”  “ب�شت  اأ���ش��دق��اء قطر  اأف�����ش��ل  م��رك��ز           احتفل 

لا�شخا�ص  الجتماعية  التن�شئة  فر�ص  توفري  بهدف  تاأ�شي�شه،  على  �شنوات 

ذوي الع���اق���ة ال��ع��ق��ل��ي��ة يف دول����ة ق��ط��ر وت���اأم���ن دع���م ف��ر���ص ع��م��ل لهم، 

والباحثن  وامل���ه���ت���م���ن  امل���������ش����وؤول����ن  م����ن  ع�����دد  ب���ح�������ش���ور  وذل�������ك 

�شخ�شيات  اإىل  ا�شافة  الإع��اق��ة  جم��ال  يف  والعاملن  واملخت�شن 

الريتزكارلتون.. ب��ف��ن��دق  ب��ال��دول��ة،  وف��ن��ي��ة  وري��ا���ش��ي��ة   اإع��ام��ي��ة 

احتفل مبرور 3 �سنوات على تاأ�سي�سه واأقام فعاليات منوعة..

”منظمـة البيست باديـز” 
يوفــر فــرص التنشـئــــــة 

االجتماعية لذوى االعاقة

�سعى  متنوعة  ترفيهية  فقرات  احلفل  �سهد  حيث          

لالأ�سخا�ص  الفر�سة  اتــاحــة  اإىل  خاللها  مــن  املــركــز 

�سداقة  عــالقــات  لتكوين  العقلية  االعــاقــة  ذوي  مــن 

اإنهاء  بــغــر�ــص  االعـــاقـــة،  غــري ذوي  مــن  ــهــم  ــران اأق مــع 

ــة.. ــئ ــف ــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا هــــذه ال ــمــاعــي  الـــعـــزلـــة االجــت

مبوجب   2008 عــام  اأن�سئ  الــذي  املــركــز  وي�سعى          

وب�سراكة  العاملية  االأ�سدقاء  اأف�سل  موؤ�س�سة  مع  اتفاقية 

اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  لــالأطــفــال  ال�سفلح  مركز 

حركة  تاأ�سي�ص  اىل  اجلديد،  مبناه  اإىل  مــوؤخــرًا  وانتقل 

تطوعية عاملية ويقدم اأف�سل اأ�سدقاء قطر فر�ص التن�سئة 

االجتماعية والتدريب على العمل من خالل توفري االدوات 

ا�ستقالال  اأكر  ليكونوا  العقلية  االعاقات  لذوي  الالزمة 

اأكر اندماجا يف املجتمع، يف حن يبلغ اإجمايل  وبالتايل 

اأعداد امل�ساركن واملنت�سبن لربامج مركز اأف�سل اأ�سدقاء 

قطر حتى االن “552” م�ساركًا..

خطة ا�س�����رتاتيجية

األفن - املدير العام  اأبو  اأو�سحت ال�سيدة الألئ        وقد 

ملركز اأف�سل االأ�سدقاء قطر - اأّن هذا االحتفال ال�سنوي 

الثالث الف�سل 

اال�ــــــســــــدقــــــاء 

ـــــدمـــــج  ــــــهــــــدف ال ب

اأنـــــــــــــــه االجــتــمــاعــي، مــ�ــســرية اإىل 

الربنامج  منت�سبي  جميع  دعـــوة  متــت  قــد 

�سركاء  وجــمــيــع  الــكــا�ــص،  ــاة  ــن ق اإىل  ــافــة  ا�ــس

بـــن نا�سر  الــ�ــســيــخ عـــبـــداهلل  ــاالخــ�ــص  ب الــربنــامــج 

اال�سدقاء”.. “اأف�سل  لــربنــامــج  الرئي�سي   الــداعــم 

خطة  اال�سدقاء”  “اأف�سل  مــركــز  لـــدى  اإن  وقــالــت 

خالل  تنفيذها  يتم  ان  املتوقع  من  ثالثية،  ا�سرتاتيجية 

خمت�ص،  عمل  فــريــق  خــالل  مــن  وذلـــك  املقبلة  الــفــرتة 

االعاقة  لـــذوي  املــقــدمــة  اخلــدمــات  مب�ستوى  لــالرتــقــاء 

الآىلءاأب����واأل����ف����ني: اإط�����الق بــرامــج 

وخ������دم������ات ج������دي������دة ل��ت��ف��ع��ي��ل 

املجتمع يف  االإع���اق���ة  ذوي   ح��ق��وق 

املركزيعدخطةا�سرتاتيجيةلتنفيذها

خالل الفرتة املقبلة.
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واخلدمات  ــربامــج  ال مــن  حــزمــة  هــنــاك  ان  اإىل  الفــتــة 

املجتمع.. يف  ـــدمـــاج  االن يف  املــعــاقــن  حــقــوق   لتفعيل 

      واأ�سارت اأبو األفن اإىل ان برنامج “اف�سل اال�سدقاء” 

يهدف اإىل حت�سن حياة النا�ص الذين يعانون من االإعاقة 

العقلية من خالل تزويدهم بفر�ص خلق �سداقات ثنائية 

متبادلة وفر�ص توظيف متكاملة، عن طريق )5( برامج 

املدار�ص  طلبة  على  يــركــز  االأول  فالربنامج  رئي�سية، 

العقلية  االإعاقات  الطالب من ذوي  يوافق  الذي  الثانوية 

مع طالب مدار�ص ثانوية خللق �سداقات ثنائية متبادلة، 

اأما الربنامج الثاين فريكز على طرح الربنامج يف الكليات 

العقلية وطالب  االإعــاقــات  بــن ذوي  مــا  يــوافــق  مــا  وهــو 

الكليات يف �سداقات ثنائية متبادلة، ففي املا�سي مل يكن 

لذوي االإعاقات العقلية فر�سة اكت�ساب اأ�سدقاء من خارج 

بيئاتهم التي دائمًا ما تكون معزولة وباالن�سمام للربنامج 

فر�سة  املعاقن  من  الأ�سدقائهم  يقدمون  املتطوعن  فاإن 

ا�ستك�ساف احلياة بطريقة جديدة، بينما ي�سعى الربنامج 

الثالث اإىل توافق اأ�سخا�ص من ذوي االإعاقات العقلية يف 

اآخرين يف املجتمعات  اأفراد  ثنائية متبادلة مع  �سداقات 

منت�سبي  عــدد  اجمايل  ان  مو�سحة  والتجارية،  املدنية 

 ،”552“ يبلغ  احلــايل  الــدرا�ــســي  للعام  املــركــز  بــرامــج 

املرحلة  بــرنــامــج  يف  م�ساركا   ”158“ مــابــن  مــوزعــن 

م�ساركا يف برنامج اجلامعات و”139”  الثانوية و”91” 

م�ساركا يف برنامج املواطن و”116” م�ساركا يف برنامج 

ف�سال عن “18” م�ساركا من امل�سجلن على  “بن بال”، 
على  م�سجلن  مازالوا   ”75“ اأ�سل  من  االنتظار،  قوائم 

قوائم االنتظار �سوف يخ�سعون للت�سخي�ص من قبل خبري 

متخ�س�ص يف جمال االعاقة..

توظي�����ف املع�������اقني

       وحول توظيف اال�سخا�ص من ذوي االإعاقة اأو�سحت 

األفن اهتمامها البالغ مب�ساألة دعم توظيف االأ�سخا�ص من 

و�ساق  قدم  على  العمل  حاليا  يجري  االإعاقة، حيث  ذوي 

واالركان  اجلوانب  متكاملة  عمل  خطة  لو�سع  املركز  يف 

من خالل فريق عمل وحدة االإت�ساالت والعالقات العامة 

اإحتياجات  حول  م�ستفي�سة  درا�سة  باإجراء  تعنى  باملركز 

عن  ف�سال  ومهارات،  تخ�س�سات  من  املحلي  العمل  �سوق 

اإجراء درا�سة اأخرى ت�ستهدف قدرات ومهارات كل حالة من 

حاالت منت�سبي املركز من اال�سخا�ص ذوي االعاقة الراغبن 

يف  وطموحاتهم  اآمالهم  وحتقيق  العمل  �سوق  اقتحام  يف 

ترمي  اإذ  وتنمية جمتمعهم،  بناء  يف  واالإ�سهام  اال�ستقاللية 

هذه الدرا�سات اىل ر�سم خريطة طريق لالأ�سخا�ص من ذوي 

االعاقة وتي�سري مهمة تر�سيح كل �سخ�ص منهم اىل الوظيفة 

واحلركية  الذهنية  وقــدراتــه  اإمكانياته  مــع  تــتــالءم  التي 

اإبراهيم  بتوظيف  قام  موؤخرا  املركز  بان  منوهة  والعقلية، 

احمد وهو اأحد خريجي برنامج اخلدمات املجتمعية ملا بعد 

االحتياجات  ذوي  لالطفال  ال�سفلح  ملركز  التابع  املدر�سة 

اخلا�سة كموظف يف وحدة اال�ستقبال، الفتة اىل اأن “اأف�سل 

والتن�سيق  بال�سراكة  ال�سدد  هذا  يف  يعمل  قطر”  ا�سدقاء 

املدر�سة  بعد  ملا  املجتمعية  اخلدمات  برنامج  مع  امل�سرتك 

واللقاءات  الت�ساورات  من  �سل�سلة  جتمعهما  حيث  بال�سفلح، 

قناة  مع  التعاون  يتم  اأن  ومتمنية  االطــار،  هذا  يف  الثنائية 

“الكاأ�ص” من اأجل دعم فئة ذوي االعاقة..

ال�����وعي املجتمعي

العالقات  مدير   - ثــاين  اآل  حمد  بن  مبارك  ال�سيخ          

العامة واالت�سال مبركز اأف�سل االأ�سدقاء قطر - اأو�سح باأن 

عدد الطالب امل�ساركن يف االحتفال بلغ “250” مع ح�سور 

74



م�سريا اأولياء االأمور واملعنين  االعاقة،  ذوي  بق�سايا 

اىل ان مثل هذه االحتفاالت فر�سة لتقارب ذوي االعاقة 

الفئة.. املجتمع حول هذه  نظرة  وتغيري  االفراد  كافة   مع 

مازال  املجتمع  يف  الوعي”   “ اإّن  مــبــارك  ال�سيخ  ــال  وق

مق�سورا مقارنة بالدولة االخرى، م�سريا اإىل اأن هذه الفئة 

بحاجة اإىل اهتمام اكر، حيث منهم مبدعون ومبتكرون 

ينتظرون مد يد العون لهم، ومو�سحا اأن الدولة تتجه اإىل 

“اأف�سل  مركز  وان  الفئة  هذه  بحقوق  النا�ص  وعي  زيادة 

هذه  لتقبل  املجتمع  تاأهيل  اعادة  اإىل  ي�سعى  اال�سدقاء” 

الفئة..

ف����خر واعت��������زاز

        املذيع خالد جا�سم - مقدم برنامج املجل�ص بقناة 

الــيــوم مب�ساركة اخــواين  “ فــخــور جــدا  ــال  ق الــكــاأ�ــص - 

اأكون  باأن  واأت�سرف  ال�سنوي،  احتفالهم  يف  االعاقة  ذوي 

اأّن  اإىل  م�سريًا  الفئة”،  لهذه  واأخا  االأ�سدقاء  من  واحدا 

برنامج “اأف�سل اال�سدقاء” يف غاية االهمية الأنه يعرف 

نظرتهم.. ويغري  الفئة  هــذه  على  املجتمع  افـــراد   كافة 

عبد  “الكاأ�ص”  قناة  جنــوم  احلفل  يف  �سارك  وقــد  هــذا 

العزيز العندري وخالد �سلمان ويف كلمة األقاها اأكد اأهمية 

ثقة  يعزز  الرنامج  جا�سم:  خالد 

لهم  ويحقق  باأنف�سهم  االعاقة  ذوي 

الدمج االجتماعي.

دعم فئة ذوي االإعاقة واإعطائهم الفر�ص التي ي�ستحقونها 

داعيا كل �سخ�ص اإىل امل�ساهمة يف ذلك من موقعه، يف حن 

فرحتهم،  االأطفال  ي�سارك  باأن  وفخره  �سعادته  عن  عرب 

داعيا اجلميع النظر اإىل هذه الفئة كجزء من املجتمع..

االندم�����اج يف املجتمع

بعدما  ابنتها  جتــربــة  عــن  حتــدثــت  ــارة  ــس � اأم             

ــاأن  انــ�ــســمــت لــربنــامــج افــ�ــســل اال�ــســدقــاء، مــو�ــســحــة ب

املجتمع،  مــن  تخاف  كانت  بعدما  كــثــريًا  تغريت  ابنتها 

فئاته  بكل  واملجتمع  واملدر�سة  البيت  تعاون  اأن  معتربة 

االإعاقة  ذوي  دمــج  ميكن  ال  اإذ  االأهــمــيــة  غــايــة  يف  اأمـــر 

التعاون.. هـــذا  دون  مــن  �سحيحا  دجمـــا  املجتمع   يف 

     وراأت اأن برنامج اأف�سل االأ�سدقاء كان له اأثر كبري على 

تغري �سلوك ابنتها الذي بداأ يتغري فقد زادت ثقتها بنف�سها 

واأ�سبحت اأكر اإنتاجا يف املجتمع..

اأن من  اأكــد  اأبــو حمرة طالب جامعي  اأحمد حممد        

م�سوؤولية كل ان�سان م�ساعدة ذوي االإعاقة على االندماج يف 

املجتمع الأن هذا حق له، معتربا اأنه كطالب جامعي يحب 

اأن ي�سهم يف ذلك ووجد برنامج اأف�سل االأ�سدقاء فر�سة 

لاللتقاء بذوي االإعاقة، م�سريا اإىل اأّن الربنامج مهم 

 لي�ص فقط لذوي االإعاقة بل للمجتمع باأكمله.
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التدريب على ا�سغال االك�س�سوارات الن�سائية

مهــــارات الطهــــــي

الر�سم والتلوين

رحلة ت�سوق

اعمال الزراعة والب�ستنة

جل�سات العالج الطبيعي باملركز

زيارة حلديقة احليوان

رحلة لكورني�ص الدوحة

أنشطتنا في صور
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        �ســـرح �سعـــادة ال�سيـــخ ثـــاين بن عبد اهلل اآل ثـــاين رئي�ص جمل�ـــص اإدارة اجلمعية القطرية لتاأهيـــل ذوي االحتياجات 

اخلا�ســـة بـــاأن اجلمعية واميانا منهـــا يف غر�ص الوازع الدينـــي لدى تلك الفئة العزيـــزة علينا وتكرميا اي�ســـا للمتميزين 

منهـــم فقـــد حر�ست اجلمعيـــة منذ العـــام املا�سي على تنظيـــم رحلة عمـــرة لالأرا�ســـي املقد�سة مبكة املكرمـــة واملدينة 

املنـــورة باعتبـــار ذلـــك احدى اأهـــداف اجلمعية والتي ن�ـــص عليها نظامهـــا اال�سا�سي وحـــق من حقـــوق اال�سخا�ص ذوي 

االعاقـــة والتـــي �سملتها االتفاقيـــة الدولية حلقـــوق اال�سخا�ـــص ذوي االعاقة االأمم املتحـــدة 2007م والتـــي ن�ست املادة 

)19 ( فيهـــا علـــى العي�ـــص امل�ستقل واالدمـــاج يف املجتمع وتقر الدول االطـــراف يف هذه االتفاقية بحـــق جميع اال�سخا�ص 

ذوي االعاقـــة م�ســـاواة بغريهـــم يف العي�ـــص يف املجتمـــع بخيـــارات م�ساويـــة خليـــارات االآخريـــن وتتخـــذ تدابـــري فعالـــة 

 ومنا�سبـــة لتي�ســـري متتـــع اال�سخا�ـــص ذوي االعاقـــة الكامل بحقهـــم وادماجهم وم�ساركتهـــم ب�سورة كاملـــة يف املجتمع .

      واأكد �سعادته اأن الرتكيز على الوازع الديني ياأتي من اولويات االهتمام بالتن�سئة الدينية ال�سليمة لتلك الفئة العزيزة 

علينا واعتباره نوعا من انواع الدمج الذي ن�سعى اىل حتقيقه.

اجلمعيـــــة القطـريـة لتاأهـيــــل ذوي االحتياجـات 

اخلا�ســـــة بالتعــــــاون مـع العمــــادي للم�سـاريــــع 

وموؤ�س�ســــة راف للخدمـــات االإن�سانية واخلطوط 

اجلويــة القطـريـة 

وقـــد كان ملوؤ�س�ســـة العمـــادي للم�ساريـــع وكـــذا موؤ�س�سة راف 

للخدمات االإن�سانية جزاهم اهلل خريا االيادي البي�ساء منذ 

العـــام املا�ســـي يف دعم رحلة عمـــره ماديـــا وا�ستمر دعمهم 

املادي اأي�سا هذا العام مبتهلن اىل املوىل عز وجل اأن يجعل 

ذلك يف ميزان ح�سناتهم ويجزيهم خري اجلزاء.

             وت�سم الرحلة عدد من االأخوة  من ذوي االحتياجات 

اخلا�ســـة من خمتلف  االإعاقات امل�سجلـــة  باجلمعية و�سوف 

يكون ال�سفر جـــوًا بعد اأن تف�سلت اخلطوط اجلوية القطرية 

مبنـــح تخفي�ص قـــدرة ) 50  % ( على �سعـــر تذاكــــــر ال�سفر 

)دوحة – جده – دوحة (.

        واأكـــد �سعـــادة ال�سيـــخ ثاين بن عبـــد اهلل اآل ثاين رئي�ص 

جمل�ص اإدارة اجلمعية على انه قد مت توفري كافة �سبل الراحة 

لالأخوة ذوي االحتياجات اخلا�ســـة الأداء منا�سك العمرة 

ب�سهولـــة وي�ســـر وقد مت توفـــري االقامـــة املنا�سبـــة باأبراج 

زمزم بالقرب مـــن احلرم املكي وفندق دلة طيبه باملدينة 

املنـــورة واي�ســـا زيارة االماكـــن املقد�سة مبكـــة املكرمة ) 

منـــى – عرفات ( ثم ال�سالم علـــى الر�سول الكرمي �سلى 

اهلل عليـــه و�سلـــم باملدينـــة  املنـــورة وزيارة البقيـــع وجبل 

اأحـــد وامل�ساجـــد ال�سبعة وم�سجـــد القبلتـــن وم�سجد قباء 

انطالقـــًا من حتقيق هـــدف اآخر تربوي وثقـــايف وتاريخي 

 للتعـــرف على اهم املزارات واأهميتها التاريخية والدينية.

        ويف نهاية ت�سريحه قدم �سعادته كل ال�سكر والتقدير 

للجهات الداعمة موؤكدًا مرة اأخرى على موؤ�س�سة العمادي 

للم�ساريـــع وموؤ�س�سة راف للخدمـــات االإن�سانية واخلطوط 

اجلويـــة القطريـــة داعيًا املوىل عـــز وجل للجميـــع بعمرة 

مقبولة وعود حميد بحول اهلل تعاىل .

تنظــم رحلـة عمــرة 
لـذوي االحتيـاجــــات 

الخـاصـــة ...

77



حتت عنوان ا�سا�ص قوي  مل�ستقبل اأمن 

افتتاح المؤتمر العلمي للصم

اأكـــدت االأ�ستاذة �سبـــاح الهيدو�ـــص مديرة هيئـــة التعليم 

حر�ـــص املجل�ص االأعلى للتعليم على توفـــري فر�ص تعليمية 

مت�ساويـــة للطـــالب ال�سم و�سعـــاف ال�سمـــع متكنهم من 

احل�سول على نف�ص اخلربات التي تقدم الأقرانهم . 

   وقالـــت اأن مدر�ســـة الرتبيـــة ال�سمعيـــة امل�ستقلة  تهدف 

من خـــالل اإتاحـــة الفر�ـــص التعليميـــة   للطـــالب ال�سم 

و�سعاف ال�سمع مـــع توفري بيئة داعمة تتيح جلميع الطلبة 

احل�ســـول علـــى خـــربات تعليميـــة مثرية حمفـــزة ،وذات 

نوعيـــة متميزة �ساملـــة ومتوازنة تراعي الفـــروق الفردية 

بينهم ،بحيـــث توفر لهم فر�سا متنوعـــة للو�سول الأق�سى 

قدراتهم االأكادميية واالجتماعية من جهة ولتعدهم للقيام 

باأدوارهم كمواطنن فاعلن .

 �ســـرورة  االهتمـــام بتطوير واإعداد املعلمـــن واملربن يف 

خمتلف اجلوانب االأكادميية والرتبوية واملعرفية واملهارية 

والعلميـــة مبا يـــوؤدي اإىل جتويد وحت�سن العمليـــة التعليمية 

املقدمة للطلبة ال�سم .

واأ�سادت الهيدو�ص بجهود مدر�سة الرتبية ال�سمعية امل�ستقلة 

وجمل�ـــص امناء املدر�ســـة والتي ميثـــل كل قطاعـــات الدولة 

ذات ال�سلـــة  الذي يرتكز على مبداأ تعزيز ال�سراكة وتبادل 

اخلربات العلميـــة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين  واجلامعات 

واأوليـــاء االأمـــور مبـــا يعزز وي�ساعـــد على حتقيـــق االأهداف 

التعليمية للطلبة ال�سم.

واأ�سافـــت اأن هيئـــة التعليم حتر�ص على تنفيـــذ ال�سيا�سات 

التـــي تدعـــم حق املعـــاق يف احل�ســـول على فر�ـــص تعليمية  

نوعيـــة متميـــزة �ساملـــة ومتوازنـــة تراعي الفـــروق الفردية 

بينهم،بحيـــث توفـــر لهم فر�ســـًا متنوعة للو�ســـول الأق�سى 

قدراتهم االأكادميية واالجتماعية ولتعدهم للقيام باأدوارهم 

كمواطنن فاعلن.
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واأ�ســـارت الهيدو�ـــص اأن مبداأ » اال�ستحقـــاق » الذي تن�ص 

عليـــه االإتفاقيـــات الدوليـــة ي�سمن  حق جميـــع الطلبة يف 

احل�سول على خربات التعليمية نف�سها كاأقرانهم االآخرين 

وامل�ساركـــة يف كافـــة االأن�سطـــة املدر�سيـــة والو�ســـول اإىل 

اأق�سى قدراتهم واإمكاناتهم ، كما ي�سعى »الدمج ال�سامل 

يف التعليم » اإىل م�ساعفة م�ستوى م�ساركة جميع املتعلمن 

يف احلياة املدر�سية ،وكذلك جعل اخلربات التعليمية ذات 

�سلة بحياتهم ومفيدة لهم.

 واأكـــدت مديرة هيئة التعليـــم اأن ان�سمام مدر�سة الرتبية 

ال�سمعيـــة ملنظومة املدار�ـــص امل�ستقلة هـــذا العام يدعمها 

حتـــى تنال حقها من التطوير املن�ســـود  من حيث االإعداد 

والتاأهيل لالأطفال زارعي القوقعة و�سعاف ال�سمع وال�سم 

لدمـــج من ميكـــن منهـــم باملدار�ـــص  وامل�ســـاواة يف جميع 

احلقـــوق والواجبات، وكذلـــك لو�سع اخلطـــط والربامج 

واملناهج املالئمة للطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع املدجمن 

باملدار�ص .

من جانبها ثمنت ال�سيدة هيا جهام الكواري مديرة مكتب 

املدار�ـــص امل�ستقلة بهيئـــة التعليم اجلهـــود املبذولة لدمج 

الطـــالب ذوي االإعاقـــة باملجتمـــع وتهيئة اأف�ســـل ال�سبل 

للح�ســـول على م�ستـــوى تعليمي مياثل مـــا يح�سل عليه 

زمالئهـــم يف املدار�ص االأخـــرى ، واأ�سافـــت الكواري يف 

كلمة األقتها يف افتتاح املوؤمتر اأن ان�سمام مدر�سة الرتبية 

ال�سمعية للمدار�ص امل�ستقلة ياأتي يف اإطار حر�ص قيادات 

التعليـــم على رعايـــة االأ�ســـم وذوي االعاقـــات ال�سمعية 

باعتبارهما جزء هام من املجتمع والبد من توفري وتاأمن 

حقهم الطبيعي يف التعليم ، واأ�سادت بحر�ص وزير التعليم 

والتعليم العايل بت�سكيل جمل�ص اأمناء للمدر�سة ال�سمعية 

مـــن ممثلن من املجل�ص االأعلى للتعليم واملوؤ�س�سات ذات 

العالقة بهذه الفئة من الطالب .

وب�سفتهـــا رئي�ســـًا الأمنـــاء املدر�سة عددت هيـــا الكواري 

عـــددًا مـــن النتائج التـــي حققتها املدر�ســـة ومن �سمنها 

ال�سعـــي ال�ستقطـــاب اع�ساء الهيئـــة التدري�سيـــة املوؤهلة 

علميًا وتربويُا وتوفري الو�سائل والتقنيات احلديثة والعمل 

على توحيد لغة االإ�سارة العلمية وتكوين الربملان الطالبي 

وارتفاع موؤ�سرات نتائج التح�سيل االأكادميي للطلبة .

79



ولد بدون اأطرافه االأربعة

يو�ش���ف اأب���و عم���رية ا�ش���م يعرفه �شكان خميم ال�شاط���ئ، فهو ذاته رمز التح���دي بالن�شبة لهم بعد اأن ول���د دون اأطرافه 

الأربع���ة اإل ان���ه ميار����ص حيات���ه ب�ش���كل طبيع���ي، يذه���ب اإىل مدر�شته وينتظ���م يف حلقات حف���ظ القراآن داخ���ل امل�شجد 

القري���ب م���ن بيت���ه، ويخرج م���ع اأ�شدقائ���ه وي�شاركهم اللهو واللع���ب واإمنا بطريقت���ه اخلا�شة، هذا ه���و الطفل البارع 

يو�شف اأبو عمرية.

برغم كل االأمل الذي تخلفـــه االإعاقة عادة جتد اأن يو�سف 

هو ا�ستثناء للقاعـــدة، فهناك عزمية بادية يف عينيه تلمع 

كالربق، ويف لهجته اإ�سرار كبري، اأمال يف حتقيق ما يطمح 

له مـــن اإكمال تعليمـــه واإدخال البهجـــة اإىل نفو�ص والديه 

اللذين حرما منها رمبا ب�سببه.

ذلك الطفـــل الذي يتحدث وكاأنه رجـــل كبري عن اأحالمه 

ال�سغـــرية، يقف �ساخمـــا اأمام ظروفه بقـــوة وثبات، فقد 

تغلب علـــى اغلب امل�ساكل التي تواجـــه طفال معاقا وتفوق 

درا�سيا ب�سكل كبري، وترجم مقولة اأن كل ذي عاهة جبار، 

باأربعـــة ع�سر عامـــا وبهمة كبرية ا�ستطـــاع العي�ص يف هذا 

الزمان املر.

يتعامـــل النا�ـــص واجلريان مـــع يو�سف بكثري مـــن التعاون 

فالكثري منهم يعرفه ويحاول م�ساعدته، كان هذا ال�سلوك 

ي�سايق يو�سف يف البدايـــة، اإال انه وبعد تعوده عليه اأ�سبح 

يتقبلـــه بكل �ســـدر رحب، واأ�سبـــح يجد متعتـــه يف ت�سكيل 

�سداقـــات جديـــدة كلمـــا خـــرج مـــن البيت ،تعـــرف على 

اأنا�ـــص جـــدد يحاولـــون م�ساعدته، ويجد يف عيـــون النا�ص 

ذلـــك اال�ستغراب من قدرته علـــى مواجهة حالته بكل قوة 

و�سالبـــة وكاأنه اإن�سان طبيعـــي لديه رغبة يف احلياة وحب 

لها ال يقطعه اإال لعب كرة القدم التي يتمنى اأن ينتقل فيها 

يوما من مقعـــد املتفرج اإىل �ساحة امللعب لي�سارك زمالءه 

اللعب بها.

يو�سف ال يكل وال ميل مـــن القراءة والكتابة، ويجد لنف�سه 

وقتا ملتابعة براجمه املف�سلة على التلفاز اأي�سا، يكتب ب�سكل 

مرتـــب وكاأنه يخط احلـــروف بيديه، تعلم هـــذه الطريقة 

ليتغلـــب علـــى فقدانه ليديـــه، وتعلم اأي�سا كيـــف ي�ستخدم 

جهاز احلا�سوب ويتابع درو�سه يوميا عليه لي�سل كما يقول 

اإىل مرحلة االحرتاف فهو على حد تعبريه امل�ستقبل وال بد 

له من دخول امل�ستقبل بقوة مثل االآخرين.

وعن اأهم املعوقات التي تواجهه يقول يو�سف ال اأجد م�سكلة 

يف العي�ص داخل املنزل ب�سكل اعتيادي كبقية اإخوتي واإمنا 

اأجد ال�سعوبة االأكرب يف االنتقال خارج املنزل، واإمنا هذا 
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التي يق�سيها داخل امل�سجد ي�سلي ويقراأ القراآن باأنها اأمتع 

واالأكر طماأنينة وخ�سوعا بالن�سبة له.

يو�ســـف �ساحب العزمية اجلبارة حفـــظ ع�سرة اأجزاء من 

القراآن ومل يكتِف بهذا فهو ينوي اإمتام حفظ القراآن كامال 

بت�سجيلـــه يف خميمـــات تاج الوقـــار يف االإجـــازة ال�سيفية 

بعدمـــا اأ�سبح اأمام عينيه طموح جديـــد يتمثل يف اأن يكون 

الطفل املعاق حافظ كتاب اهلل.

والـــدة يو�سف ووالده فرحان مبـــا و�سل اإليه ابنهما ومتكنه 

من االنخراط يف املجتمع بعيدا عن كونه معاقا غري عادي 

ال ميلـــك اأطرافا وال ي�ستطيـــع اأمثاله االنتقال من مكانهم، 

وهـــو اليوم يقوم بق�ساء اغلـــب حوائجه بنف�سه خا�سة بعد 

اأن تكفـــل الرئي�ص الليبي برتكيب اأطـــراف �سناعية متكنه 

من احلركة.

ولكن االأمل ما زال يحدوه اأن يتوفر يف البيت م�سعد الأنهم 

ي�سكنـــون الدور الثاين وهذا �سي�سهـــل على يو�سف ال�سعود 

والنـــزول اإىل مدر�ستـــه اأو اإىل امل�سجـــد دون اأي معوقـــات، 

وتقدمـــت والدتـــه بر�سالة اإىل املدر�سة التـــي رف�ص يو�سف 

تركهـــا اإىل مدر�سة متخ�س�سة باملعاقـــن اأن يتم نقله من 

�سفـــه يف االأدوار العلوية اإىل �سف اآخـــر يف الدور االأر�سي 

وهـــذا اأي�سا يوفر على يو�سف وعليهـــم جهدا خ�سو�سا اأن 

�سعود الـــدرج ونزوله هو من اأكر امل�ساعب التي يواجهها 

الطفل.

قـــل بعدما مت تركيب اأطراف �سناعيـــة �سفلية يل للخروج 

اإال اأين اأي�ســـا وجـــدت طريقة مثلى متكننـــي من هذا دون 

االعتمـــاد على اأحـــد، فاأنا ا�سعـــر باآالم والـــدي الذي كان 

يتكفـــل يوميـــا بخروجـــي وعودتـــي اإىل املنزل فانـــا اأحب 

االعتماد على نف�سي وان كلفني هذا تعبا اإ�سافيا.

التفـــوق الدرا�ســـي �سمـــة الزمـــت يو�ســـف طـــوال م�سواره 

املدر�ســـي فهـــو ومنذ اليـــوم االأول طالب جمتهـــد ومتفوق 

ب�سهـــادة زمالئـــه ومدر�سيه وهو ما تثبتـــه النتائج الطيبة 

التـــي يحققها كل عام، فالعلـــم بالن�سبة له غذاء كالطعام 

وال�ســـراب يبـــدع فيه ويق�سي جـــل وقته يف تعلـــم اجلديد 

واملفيـــد، ورغبتـــه الدائمـــة يف املعرفـــة جتعل منـــه قارئًا 

مثابرًا.

يقول حول هـــذا: اإكمال تعليمي هو من اأحد اأمنياتي، وكل 

ما اطمح اإليه هو تقدمي �سيء لكل املعاقن اأمثايل، واأمتنى 

اأن يجـــدوا اهتماما اكرب من قبل، ويبت�سم الطفل ال�سغري 

فيقـــول: اأمتنـــى اأن اأكـــون م�ســـوؤوال الأخ�س�ص لهـــم كثريا 

مـــن االإمكانـــات واجلب لكل منهم عجلـــة كهربائية متكنه 

مـــن االنتقال ب�سهولـــة وتخ�سي�ص متنزهـــات خا�سة بهم 

وباأ�سرهم.

يو�ســـف الطفل امللتزم الـــذي يعرف ربه وي�سكـــره على ما 

انعم به عليه �سباح م�ســـاء، تعلم الذهاب اإىل امل�سجد كل 

يـــوم جمعـــة رغم اأمنيته الذهاب يف كل �ســـالة اإال اأن هذا 

يبقـــى �سعبا اأمام حالته، وي�ســـف تلك االأوقات الق�سرية 
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          نظ���م املرك���ز الثق���ايف الجتماعي التابع للجمعي���ة القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات 

اخلا�ش���ة مع�ش���كراً ترفيهي���اً وتثقيفي���اً م���دة ثاث اأيام من ع�ش���ر يوم اخلمي����ص الوافق 27 

يناي���ر حت���ى ظهر يوم ال�ش���بت املوافق 29 يناير مبزرعة املرح���وم حممد بن مبارك الربيعة 

الك���واري مبنطق���ة عذبة مبدينة ال�ش���مال ، حيث �ش���ارك )28( منت�ش���باً ومنت�ش���بة من ذوي 

الإعاقة احلركية الب�شيطة والإعاقة العقلية الب�شيطة باملع�شكر ، واأ�شرفت ال�شيدة اليازي 

الك���واري م�شرف���ة الأن�شط���ة والعاق���ات العام���ة عل���ى و�شع وتنفي���ذ الفق���رات اخلارجية  ، 

وب���دوره ق���ام ال�شيد خال���د عبد الروؤوف الأخ�شائ���ي الجتماعي باملركز عل���ى و�شع وتنفيذ 

الفق���رات الداخلي���ة باملع�شكر كما رافق املنت�شبن ط���وال فرتة املع�شكر ممر�شان  وعدد من 

امل�شرفن وعائاتهم .

ثقافـي ذوي االحتياجات الخاصة
ينظم معسكرًا ترفيهيًا تثقيفيًا ناجحًا
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        وياأتي هذا املع�ســـكر بناء على توجيهات من 

ال�ســـيد اأمري املال – املدير التنفيذي باجلمعية– 

بانتهاج �سيا�ســـة تاأهيلية باأ�ساليب حديثة واأفكار 

جديـــدة ت�ســـاهم يف م�ســـاعدة ذوي االإعاقة على 

اال�ســـتقالل و االعتمـــاد على النف�ـــص وزرع الثقة 

يف نفو�ســـهم و نفو�ص اأهلهم باأنهـــم قادرون على 

االعتماد على اأنف�ســـهم ، وباأنهم ميلكون مهارات 

حياتيـــة ومواهـــب وقـــوة ج�سديـــة تعو�سهم عما 

يفتقدونه ،  وي�ساعدهم على اكت�سافها و تطويرها 

الثقـــايف. واملركـــز  اجلمعيـــة  مـــن   اأخ�سائيـــون 

         وا�ستمـــل برنامـــج املع�سكـــر علـــى فعاليـــات 

داخلية مثـــل اجلل�سات احلوارية ملناق�سة امل�ساكل 

التي يتعر�ـــص لها ذوو االإعاقـــة وتوجيههم ل�سبل 

تفاديهـــا وحثهم على ح�ســـن الت�سرف والتوا�سل 

مـــع مـــن حولهـــم مل�ساعدتهم وعـــدم اخلجل من 

عر�ص م�ساكلهم وطلب العون باالإ�سافة مل�سابقات 

حركية وثقافية ، وبع�ص االألعاب الرتفيهية وحفل 

�سمر تخلله قيام جميع امل�ساركن بال�سواء واإعداد 

وجبة الع�ساء ، كما قـــام املنت�سبون بجولة �سملت 

�ساطئ الغارية ومتنزه ال�سمال . 

         كما �سرف املع�سكر كل من ال�سيد اأمري املال 

– املدير التنفيذي باجلمعية – و�سعادة امل�ست�سار 
�ســـالح الدين مر�سي حافـــظ – امل�ست�سار املوجه 

باجلمعية – وعـــدد من موظفـــي املراكز التابعة 

للجمعية .

        واأعـــرب املـــال عـــن �سعادته بنجـــاح املع�سكر 

، وعـــن مـــدى اندمـــاج املنت�سبن بالو�ســـع بعيدًا 

عـــن اأهلهـــم ، وبتحملهـــم م�سوؤوليـــة اأنف�سهم من 

حيـــث تناول وجبـــات الطعام وااللتـــزام مبواعيد 

تنفيـــذ الربامج و بتنـــاول اأدويتهـــم مبواعيدها، 

واإتباع اإجـــراءات االأمن وال�سالمة داخل املع�سكر 

وخارجـــه ، كمـــا اأبـــدى ا�ستح�سانه لـــروح العمل 

اجلماعـــي بـــن جمموعـــات املع�سكـــر اخلم�ص ، 

وتابـــع بقوله رغم الب�ساطة التي قـــد تبدو للوهلة 

االأوىل للمع�سكـــر الرتفيهـــي، اإال اأنـــه ا�ستطاع اأن 

ي�ستمل على اأهم املعاين للمع�سكرات الرتفيهية ، 

مثل حتفيز املنت�سبـــن على امل�ساركة وتويل مهام 

حمددة باملع�سكر ف�ســـاًل على تفاعلهم االإيجابي 

مع م�سرفيهم .

             واأ�ســـاف ال�سيـــد اأمـــري املـــال اأن مثل هذه 

املع�سكـــرات ف�ساًل عن اأنهـــا فر�سة للتوا�سل بن 

املنت�سب وبيئته وجمتمعه فهي فر�سة لنا للتوا�سل 

مـــع موظفـــي ومتطوعـــي اجلمعية واخلـــروج عن 

الروتـــن اليومـــي والربوتوكـــوالت الر�سمية مما 

ي�سهـــم يف جتديـــد العالقـــات الوديـــة والتوا�سل 

يف اأجـــواء اأكـــر انفتاحًا مـــن بيئة العمـــل وتكون 

فر�ســـة لنـــا ل�سحذ همـــم املوظفـــن واملتطوعن 

وحتفيز طموحهـــم وقدراتهم الكامنـــة كما تتيح 

جمـــااًل لتقارب االأفكار بـــن اجلميع واختتم قوله 

بتوجيـــه ال�سكـــر لكل مـــن �ساهـــم يف اإجناح هذا 

املع�سكـــر متمنيـــًا اأن تتطـــور فكرة هـــذا املع�سكر 

لت�سبـــح مع�سكرًا �سنويـــًا �ساماًل لكل مراكز ذوي 

االحتياجات اخلا�سة بالدولة .

83


