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ذوو االعـاقـــة
والمطالبــة بحقــوقــهــم

ال يختلف اثنـ ــان على الدور الفاعل والهام الذي
يلعب���ه االعالم بكافة �أنواع���ه يف خمتلف حياتنا وال
ينق�ص �أو يقل هذا االهتمام بتلك امل�ساحة املعتمدة
عل���ى ال�شفافية وامل�صداقية التي يوليها االعالم لفئة عزيزة علينا من اال�شخا�ص ذوي
االعاقة ليكون لهم حق التعبري عن �أرائهم واىل �أن ي�صل �صوتهم الواعي وال�صادق اىل كافة
الأجهزة وامل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف توفري �سبل احلق يف احلياة لتلك الفئة العزيزة علينا .
وق���د �أ�سع���دين كث�ي�را االهتم���ام الواع���ي واملدرو�س من االع�ل�ام املقروء بعر�ض
�آراء وطموحات وتفنيد متطلبات تلك الفئة من خالل وعيها الرائع باملطالبة بحقوقها
وه���ذا كفلت���ه له���م اتفاقية اال�شخا����ص ذوي االعاقة ل�ل��أمم املتحدة ع���ام (2007م )
والت���ي كان���ت دولة قطر �ضم���ن ( ) 170دولة من ال���دول التي لها ال�سب ـ ـ���ق يف التوقيع
عل���ى ه���ذه االتفاقي���ة  ،وم���ن خاللها ب���د�أت دولة قط���ر تفعيل القان���ون رق ـ ـ ـ���م ( ) 2
ل�سن���ه ( 2004م ) واخلا�ص بذوي االعاقة من خالل فري���ق عمل متخ�ص�ص لدرا�سته
وتفعلي���ه مبا يخدم بتلك ال�شريح���ة الغالية ومن خالل االهتمام تل���ك امل�ساحة للتعبري
ال�ص���ادق والواعي من خالل �صفحات �صحفن���ا ويف احلقيقة كانت الآراء والطموحات
يف ال�صمي���م ومت�س ب�ص���دق وفهم كافة اجلوان���ب احلياتية لهم وما �أ�ص���دق �أن يتكلم
�أو يعر����ض �صاح���ب امل�شكل���ة م�شكلت���ه فهو اك�ث�ر عن���ا ًءا واحتياجا وهو �صاح���ب القول
الف�ص���ل ولق���د كان لعر�ض بع����ض تلك الأمور عل���ى �صفحات ال�صحف �أث���ر طيب �أثلج
�ص���دور تل���ك الفئة وبالت���ايل �سيكون ل���ه �أطيب الأثر ل���دى �أ�صحاب العالق���ة من كافة
الأطياف باملجتمع املحلي والتي �سوف تعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة لتلك امل�سائل .
وق���د عر�ض���ت جمموع���ة م���ن الأمور املتعلق���ة بالدليل الهند�سي ل���ذوي االعاقة
رغ���م �أن ه���ذا الدلي���ل و�ضع م���ن �أجله���م ولراحته���م وليك���ون املجتمع ال���ذي يعي�شون
في���ه جمتمع���ا مفتوح ًا ب�ل�ا عوائق وان ه���ذا الدليل يت�ضم���ن ال�ش���روط الهند�سية لكل
املراف���ق وامل�ؤ�س�س���ات واملح�ل�ات التجاري���ة وكاف���ة االماكن الت���ي ميك���ن ارتيادها من
ذوي االعاق���ة مم���ا يخلق بيئ���ة مي�سرة لهم  ،كم���ا يهدف الدلي���ل اىل معاينة االماكن
املهيئ���ة وح�ص���ر االماك���ن الت���ي تنطب���ق عليه���ا ال�ش���روط اىل جان���ب �إع���داد دلي���ل
هند�س���ي مب�س���ط بر�س���وم لال�ستعان���ة به وتعدي���ل املوا�صف���ات اخلا�صة لتل���ك الفئة .
ويف احلقيقة �أن الأخوة من ذوي االعاقة يقدرون اهتمام الدولة بهم وحفظ حقهم يف
حياة مفعمة باال�ستقاللية وامل�شاركة والدمج ولكنهم على ح ــد قولهم �أن هذا احلق يبقى

منقو�ص���ا وال ي�ؤت���ي من دون �إيجاد ما ي�سهل حركته���م ويي�سر تنقلهم مبا ي�ضمن لهم حق
االندماج باملجتمع من خالل خطط هند�سية تراعي يف املباين وال�شوارع احتياجات ذوي
االعاقات املختلفة و�إزالة احلواجز التي تعرت�ض �سبل امل�شاركة يف الكثري منالأموراحلياتية.
وق���د كان للأخ���وة م���ن اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة بع����ض الآراء واملالحظ���ات
الرائع���ة والقيم���ة والت���ي ن�أم���ل ان ت�ؤخ���ذ بع�ي�ن االعتب���ار وذك���روا �أمثل���ة م���ن الواق���ع
وجت���ارب دولي���ة وعاملي���ة و�أجم���ع الأخ���وة على ان قط���ر تهتم ب���ذوي االعاق���ة من حيث
التعل���م والتوظي���ف وانه���ا ال ت���زال �أف�ض���ل م���ن غريه���ا عل���ى �صعي���د ال���دول الأخرى .
وقد كانت هناك جمموعة من املتطلبات امل�شروعة من خالل عر�ض مناذج لبع�ض
الدول وعلى �سبيل املثال اليابان حيث ال يجد ذوو االعاقة احلركية �أى عوائق وال حواجز يف
التجول بالطرقات واالر�صفة �أو الدخول لأى مكان كما مت عر�ض بع�ض املقرتحات لت�أخذ
به���ا وزارة التخطيط العمراين لو�ضع �شروطا �صارمة على موا�صفات املباين عرب �إن�شاء
مكت���ب خا�ص يقيم املبنى قبل اي�صال الكهرباء وامل���اء اليه ومدى التزامه باملوا�صفات .
كما نوه البع�ض اىل �أن امل�شكلة تبد�أ من موقف ال�سيارات املخ�ص�ص لذوي االعاقة
وعدم مالئمة االر�صفة يف ال�شوارع و�صو ًال اىل دورات املياه فهي بح�سب ر�أيهم وخربتهم
�أم���ا غري موجودة �أو موجودة بطريقة غري مدرو�س���ة وكانت اال�شارة �أي�ضا اىل ان معظم
الهيئ���ات احلكومية تفتقر اىل التجهي���زات التي ت�سهل حركة االعاقة احلركية وان كثري ًا
منه���م يحرمون م���ن امل�شاركة يف املهرجان���ات واالحتفاالت خا�صة الت���ي تقام يف �أماكن
مفتوح���ة �إذ ال تخ�ص�ص �أماكن لذوي االعاقة احلركي���ة  .وعندما يف�سح االعالم املجال
لذوى االعاقة للحديث فكثريا من املداخالت يعتمد �أ�صحابها على ال�شفافية وامل�صداقية
خا�ص���ة عندما ي���رى بع�ض من �أ�صحاب االعاقة الب�صري���ة �أن قبل التطرق اىل حقوقهم
واملطالبة للم�ساعدة البد من حتلي الكفيف �أوال بجر�أة اخلروج اىل املجتمع حام ًال ع�صاه
كي يعرفه النا�س معتربين �أن الدولة �أولت ذوي االعاقة الب�صرية
اهتمام ًا كب�ي�ر ًا مثل باقي االعاقات وذلك من خالل تخ�صي�ص
جه���ات تهتم بهم وقد عر�ضت بع����ض املطالب حلرية التنقل
للكفي���ف دون م�ساعدة والتع���رف على تفا�صيل املنتج من
مكونات و�صالحية ووزن و�سعر ب�أجهزة خا�صة وبدون
م�ساعدة  ،لقد كان حق ًا للإعالم املقرءة دور ًا فاع ًال
من خ�ل�ال الو�ص���ول اىل تلك ال�شريح���ة والتعرف
على م�شاكلها وطموحاتها وقد كان لعر�ض �آرائهم
بالت�أكي���د م�صداقي���ة و�شفافية ت�ساع���د �أ�صحاب
العالق���ة يف توف�ي�ر وت�سهيل ومتك�ي�ن ذوي االعاقة
للو�صول اىل طموحاتهم .
الربيد االلكرتوين a-mulla@hotmail.com :

يو�ضح فيه الكثري من احلقائق

احرى احلوار
امري املال  -رئي�س التحرير

حـوار هـام مـــع
سعــادة وزيــــــــر
الدولة للشؤون
الداخلية

� ��س : 1اتفاقية حق ��وق الأ�شخا�ص ذوي
االعاق ��ة ال�ص ��ادرة م ��ن الأمم 2007م
وكانت دولة قط ��ر �ضمن الدول املوقعة
عليها ،كيف فعل ��ت وزارة الداخلية هذه
االتفاقية ؟
ج : 1يف الب���دء �صدقت دولة قطر عل���ى هذه االتفاقية
بناء على املر�سوم الأم�ي�ري رقم ( )28ل�سنة 2008م،
وهذه الإتفاقية كما تعلم ت�ضمنت بنود ًا خا�صة وحيوية
تتعلق بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�أم���ا فيما يتعلق بتفعي���ل وزارة الداخلية ملا جاء يف هذه
االتفاقية من مب���ادئ والتزامات ...فالوزارة هي جزء
م���ن املجتمع وتعمل عرب �إداراته���ا املختلفة جاهدة من
�أجل حتقيق ما ورد فيها من مبادئ وقيم.
وق���د �أعط���ت وزارة الداخلية هذه الفئ���ة اهتمام ًا فيما
يتعل���ق باخلدمات الت���ي تقدمه���ا ،وفيما يتعل���ق �أي�ض ًا
ب�أ�سالي���ب التوا�ص���ل معه���ا ومتكينه���ا م���ن احل�ص���ول
علي تل���ك اخلدمات من جهة والعم���ل علي م�ساعدتها
لالندم���اج يف املجتم���ع م���ن خالل التوظي���ف من جهة
�أخرى.
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هذا بالإ�ضاف���ة �إىل اجلهود التوعوي���ة الأمنية املقدمة
�إليه���م ،والتن�سي���ق مع اجله���ات وامل�ؤ�س�س���ات املختلفة
لتو�صيل كافة املعلومات �إليهم مبا ميكنهم من التفاعل
معها ،وبالتايل �إحداث التجارب والدمج املطلوبني.
وم�ؤخ���ر ًا بد�أت الوزارة تطبيق الق���رار اخلا�ص ب�إعفاء
بع����ض الفئات من بع�ض ر�سوم اخلدم���ات التي ت�ؤديها
الوزارة وال�شهادات التي ت�صدرها ،ومن �ضمن الفئات
(ذوي الإحتياجات اخلا�صة).
� ��س :2ح ��ق الإنتخ ��اب وح ��ق الرت�ش ��ح وامل�شارك ��ة
الفاعل ��ة ل ��ذوي الإعاقة هل �سيك ��ون لتلك الفئة تلك
احلقوق؟
ج���ـ :2نعم �سيكون حق الإنتخاب والرت�شح مكفول لهذه
الفئ���ة ،حيث �أن �شروط الإنتخ���اب والرت�شح ال�صادرة
مبوج���ب املر�س���وم رق���م( )17ل�سن���ة 1999م بنظ���ام
انتخ���اب �أع�ض���اء املجل����س املرك���زي ،وه���ي االنتخاب
املعمول بها حالي ًا ،مل ت�ستثن �أي مواطن ب�سبب �إعاقته،
وكذلك احلال بالن�سبة ملن يح���ق له الرت�شح ،وبالتايل
فان حق الرت�شح واالنتخابات مكفول للأ�شخا�ص ذوي

الإعاقة� ،شريط���ة انطباق ال�شروط عليهم ،والتي لي�س تكتف الوزارة بتلك اجلهود فقط ،بل �سيتم �إحلاقهم
ب���دورات تدريببي���ة تخ�ص�صية لإك�سابه���م املهارات
من �ضمنها الإعاقة املحددة تعريف ًا يف االتفاقية.
�س :3تخ�صي�ص �أماكن للمراجعة لذوي الإعاقة من الالزمة للعمل يف �إدارتها املختلفة.
خ�ل�ال افتتاح مبنى خا�ص بهم ،ه ��ل يتم تعميم ذلك
�س :5املواقف اخلا�صة بذوي الإعاقة تعاين الكثري
�أثناء ال�سفر من خالل املنافذ اجلوية والربية؟
ج :3وزارة الداخلي���ة قطعت يف ه���ذا اخل�صو�ص ،كما م ��ن التج ��اوز م ��ن الغ�ي�ر  ،م ��ا الإج ��راءات الرادعة
تعلمون ،جهود ًا مق���درة ،متثلت يف افتتاح مبنى خا�ص للحد من ذلك ؟
لإجناز لإجناز معام�ل�ات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ج :5قان���ون امل���رور ال�ص���ادر باملر�س���وم بقانون رقم
وهناك «خدمة �آمر» يف جميع مراكز اخلدمات املوحدة ( )19ل�سنة 2007م ،واملطبق حالي ًا� ،أعطي الإهتمام
املنا�سب ملواقف اال�شخا�ص ذوي االعاقة ،حيث جعل
املنت�شرة يف خمتلف املناطق للدولة.
�أم���ا فيما يتعل���ق بتخ�صي�ص �أماكن له���م �أثناء ال�سفر
يف املناف���ذ الربي���ة واجلوي���ة ،فان العمل ج���ار لتعميم
التجربة التي مت تطبيقها ،ه���ذا بالإ�ضافة �إىل التزام
خمتل���ف �إدارات الوزارة املعنية بالعمل يف املنافذ على
�إعط���اء هذه الفئات الأولوي���ة ،تقدير ًا لهم ولظروفهم
ال�صحية واخلا�صة.
� ��س : 4ه ��ل توف ��ر وزارة الداخلي ��ة فر� ��ص العم ��ل
والتوظي ��ف م ��ن خ�ل�ال �أجهزته ��ا و�أق�سامه ��ا كمبد�أ
للحياة وال�شراكة والعي�ش با�ستقاللية؟
ج : 4وزارة الداخلية بادرت بتوظيف عدد من الراغبني
يف االلتح���اق بالعم���ل ب�إداراته���ا املختلف���ة ،حي���ث مت
التن�سيق مع عدد من املراكز املعنية برعاية اال�شخا�ص
ذوي االعاقة.
ومت حت���ى الآن �إنهاء �إج���راءات تعيني عدد ( )44فرد ًا
يف وزارة الداخلي���ة ،يبا�ش���رون عمله���م فعلي��� ًا يف عدد
م���ن �إدارات ال���وزارة ،ومل تكتف ال���وزارة بهذا العدد،
حي���ث �سيت���م قريب ًا تعي�ي�ن �أعداد �أخ���رى يف الوظائف
التي تنا�سب مع قدرته���م على العمل ،وما اكت�سبوه من
مه���ارات يف اجلمعي���ات املختلف���ة الت���ي ترعاهم ،ولن

عقوبة التعدي على املواقف املخ�ص�صة لهم من ثالثة
�آالف ري���ال �إىل ع�ش���رة �أالف ريال يف حالة الت�صالح
مع �إدارة املرور.
ورغب���ة م���ن وزارة الداخلي���ة يف احل���د م���ن ظاهرة
التع���دي التي تقع من البع����ض يف مواقف اال�شخا�ص
ذوي االعاقة  ،فان ادارة املرور ال تت�صالح مع �أولئك
املعتدي���ن ،بل تق���وم ب�إحالته���م �إىل النيابة املخت�صة
التخاذ �إجرءاتها يف هذا ال�ش�أن.
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� ��س : 6تكف ��ل الدول الأطراف املوقع ��ة على االتفاقية املعاق حياته من احلوادث ،خل�صو�ص ًا �أن هناك تقنيات
عدم �إخ�ضاع ذوي الإعاقة للعمل اجلربي �أو الق�سري ،حديثة ومبتكرة يتم توظيفها لهذا الغر�ض.
هل هناك من �آليات بوزارتكم املوقرة ملنع ذلك؟
� ��س : 8تلع ��ب التكنولوجي ��ا الع�صري ��ة دورا فاع�ل�ا يف
ج :6اتخ���ذت الدولة عرب م�ؤ�س�ساته���ا املختلفة واملعنية
م�ساع ��دة ذوي الإعاق ��ة ال�سمعي ��ة يف ت�أم�ي�ن قواع ��د
مبنع العمل اجل�ب�ري �أو الق�سري خطوات �صادقة فيما
الأم ��ن وال�سالمة لهم �أثن ��اء القيادة ،هل يتوفر ذلك
يتعل���ق بتج���رمي ذلك  ،حي���ث ب���ادرت الدول���ة ب�إن�شاء
يف مركباتهم ،وماذا قدمت الوزراة لهم؟
العديد م���ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات ،وفيم���ا يتعلق بوزارة
ج� :8ضمن �إجابة ال�س�ؤال رقم()7
الداخلية ،فقد �أن�ش�أء العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات،
وفيم���ا يتعل���ق ب���وزارة الداخلي���ة ،فق���د �أن�ش����أت �إدارة � ��س :9قل ��ة الأماك ��ن املخ�ص�ص ��ة ملواق ��ف مركب ��ات
حلق���وق االن�سان ،تخت�ص بالعم���ل على حتقيق �أهداف اال�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أماكن املراجعات والأ�سواق
االتفاقيات الدولية ذات ال�صل���ة بحقوق االن�سان فيما وغريه ��ا مطلب ع ��ام وملح ،ه ��ل هناك خط ��ة لزيادة
يدخل �ضمن �إخت�صا�ص الوزارة ،كما تختــ�ص �أي�ضـ ـ ًا ه ��ذه الأماكن؟ وهل تعف ��ي مركباتهم من الر�سوم يف
بتلقي ودرا�سة ال�شكاوي التي ترد �إىل الوزراة �سواء من مواقف املطارات �أو مواقف الر�سوم؟
الأ�شخا����ص �أو من امل�ؤ�س�سات �أو اللجان املعنية مبتابعة
مثل هذه االتفاقيات.
ج :9دور اجله���ات املعني���ة يف وزارة الداخلية يتمثل يف
حماية املواق���ف اخلا�صة ل���ذوي االحتياجات اخلا�صة
� ��س :7الدور الذي لعبته وزارتكم املوقرة يف حق ذوي من التعدي عليها وا�ستغاللها بوا�سطة الغري.
الإعاق ��ة ال�سمعي ��ة  -احلركي ��ة  -يف احل�ص ��ول عل ��ى �أما تخ�صي�ص املواقف املجانية �أو املدفوعة القيمة فهو
رخ�ص ال�سوق �أو املركبات املجهزة؟
من اخت�صا�ص جهات �أخرى يف الدولة.
ج :7وزارة الداخلي���ة ت�سعى ل���كل ما من �ش�أنه �أن ميكن
ال�شخ�ص املعاق من �أن يعي�ش حياته الطبيعية مثله مثل
�أي �شخ�ص �أخر  ،ولذل���ك كانت للوزارة  ،عرب �إدارتها
املعني���ة  ،م�شاركات مق���درة خمتلف
املنا�سب���ات التي تنظمه���ا اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات املعنية بذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ،وال متان���ع �إدارة املرور يف
منح رخ�ص ال�سوق لهذه الفئة متى ما
كانت قدرتهم ت�سم���ح لهم بال�سواقة
من خالل ا�ستخدام مركبات جمهزة
�أ�ص ًال لهذا الغر�ض ،حتفظ لل�شخ�ص
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�س :10احرتام خ�صو�صية ذوي الإعاقة وعدم تعر�ض
�أي �شخ� ��ص منه ��م لأي تع�س ��ف قان ��وين ،كي ��ف وفرت
الوزارة ذلك لتلك الفئة؟
ج :1مثلم���ا ذكرت �سابق ًا ،هناك �إدارة حلقوق الإن�سان
معنية مبتابعة ما ورد يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من مبادئ والتزامات  ،وبالتن�سيق مع اجلهات
املعني���ة يف ال���وزارة  ،ومراكز ال�شرطة لدين���ا ت�ستقبل
خمتل���ف البالغات املقدمة �إليها وت���ويل اهتمام ًا �أكرث
يف حال���ة كان البالغ ميث���ل انتهاك ًا حلري���ة �شخ�ص �أو
خ�صو�صيته.
وبالت���ايل فهي متن���ع �أي انته���اكات لأي متهم من هذه
الفئ���ة  ،حي���ث تتعامل كافة مراك���ز ال�شرطة مب�سئولية
تام���ة ،تراع���ي فيها حق���وق الإن�س���ان وكرامت���ه ،وبعد
ا�ستكم���ال �إجراءتها تقوم ب�إحال���ة ملف الق�ضية برفعه
�إىل اجلهات العدلية بالدولة.
�س : 11ل ��ذوي الإعاقة حرية التنقل واجلن�سية كيف
لهم ذلك على �أر�ض الأمن والأمان؟
ج :12دولتن���ا قطر تكفل كافة احلقوق للمواطنني وفق ًا
مل���ا �أق���ره الد�ستور الدائ���م للبالد ،وقيادتن���ا الر�شيدة
ت�سع���ى دائم��� ًا للنهو�ض باملواط���ن القط���ري وتقدم له
كاف���ة اخلدمات وم���ن بينها ما ج���اء يف اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وما ورد فيها من التزامات.
فف���ي وزارة الداخلي���ة  ،وع�ب�ر الإدارة املخت�ص���ة
(اجلن�سي���ة ووثائ���ق ال�سف���ر) وغريه���ا م���ن الإدارات
املعنية ذات ال�صلة ،يتم تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة
بحرية التنقل واجلن�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وال
يت���م حرمان �أي حرمان �أي �شخ�ص من هذه اخلدمات
ب�سب���ب �إعاقته ،بل �سعينا �أك�ث�ر لتي�سري ح�صولهم على
تل���ك اخلدمات م���ن خالل فتح منافذ خدمي���ة و�إن�شاء

خدمات خا�صة بهم  ،مبا يف ذلك ت�سهيل عملية دخول
الكرا�سي املتحركة التي ي�ستخدمها البع�ض منهم.
� ��س :12م ��ن جانب �إن�س ��اين بحت ،ما ه ��ي طموحات
�سعادتك ��م خللق جمتمع متكام ��ل يف خدماته لتوفري
كل فر�ص احلياة لذوي الإعاقة؟
ج :13يف ملق���ام الأول ال ي�سعن���ا �إال �أن نتوج���ه بال�شك���ر
والعرف���ان للقي���ادة الر�شيدة ،متمثل���ة ب�سيدي ح�ضرة
�صاح���ب ال�سمو ال�شي���خ /حمد خليف���ة �آل ثاين � -أمري
البالد املف���دى  ،و�سيدي �سمو ال�شي���خ /متيم بن حمد
�آل ثاين ويل العهد الأمني (يحفظهما اهلل ويرعاهما)
وكاف���ة قطاع���ات املجتم���ع وم�ؤ�س�ساته ،عل���ى اجلهود
املبذولة لدمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع.
ويف ذات الوق���ت نتطل���ع �إىل تكام���ل اجله���ود والأدوار
ملختل���ف امل�ؤ�س�سات يف الدول���ة لتعزيز اجلهود املبذولة
حالي ًا لدمج هذه الفئة يف املجتمع ،هذا من ناحية ومن
ناحي���ة �أخ���رى نتطلع لل�سع���ى لوقف ح���دوث الإعاقات
الناجتة من الإ�صابات واحلوادث من خالل العمل على
تعزي���ز نواحي ال�سالمة املختلفة ،مبا يف ذلك ال�سالمة
املرورية.
� ��س :13لن ��ا جتربة يف العا�صمة الأردني ��ة �سنة 1999م
تعارفن ��ا عليك ��م عند تواجدكم ب ��دورة ع�سكرية وقبل
ا�ست�ل�ام ال ��وزارة كان لدي ��ك ح ��ب كب�ي�ر لال�شخا�ص
ذوي الإعاقة من خالل احلر�ص والتواجد مع الهيئة
القطري ��ة ،ل ��ذا يحذون ��ا الأم ��ل يف قب ��ول الع�ضوي ��ة
ال�شرفية باجلمعية ومراكزها.
ج� :13أن���ا �أفخ���ر لك���وين �أن ه���ذه الع�ضوي���ة ال�شرفية
للجمعية القطرية لت�أهي���ل ذوي الإحتياجات اخلا�صة،
ونح���ن يف وزارة الداخلية عل���ى �أمت اال�ستعداد لتقدمي
الدع���م وامل�ساع���دة لهذه الفئ���ة من املجتم���ع يف �إطار
اخت�صا�صات وجماالت عمل الوزارة.
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افتتاح مبنى جديد للجوازات لتقديم
خدمات لذوى االحتياجات الخاصة

ار�س ��اءاً ملب ��ادئ الت�شاب ��ك وال�شراك ��ة داخل املجتم ��ع القطرى و�سيعا م ��ن وزارة الداخلية ممثلة
ب�سع ��ادة ال�شي ��خ عبد اهلل بن نا�صر بن خليفه �آل ثان وزي ��ر الدولة لل�شئون الدخلية ارت�أت تو�سيع
فك ��ره تق ��دمي اخلدمات لكبار ال�س ��ن وذوى االحتياجات اخلا�صة وذل ��ك بتخ�صي�ص مبنى جديد
لتق ��دمي خدم ��ات متنوع ��ه خا�ص ��ه بكافة االج ��راءات التى ا�ص ��در ب�ش�أه ��ا القرار رق ��م ( )17ل�سنه
2008ب�ش�أن اعفاء ذوى االحتياجات من اداء الر�سوم وهى :
م�ش�ي�را اىل ان االدارة العام���ة جل���وزات
•ر�سوم ا�صدار جوار ال�سفر وجتديده
•ا�صدار البطاقات ال�شخ�صية وجتديدها املناف���ذ و�شئ���ون الوافدي���ن حر�صت على
جمع كافة اخلدمات فى مبنى واحد وانها
•ا�صدار ال�شهاده الرقمية وجتديدها
قد اعدت املوظف ال�شام���ل ليقوم باجناز
•ا�صدار رخ�صه ال�سواقه وجتديدها
•ا�صدار رخ�صه تعليم ال�سواقة وجتديدها كفة املعامالت ت�سهيال و تي�سريا على ذوى
•ترخي�ص ت�سيري مركبةواحدة وجتديدها االحتياجات اخلا�صة .
وق���د اكد العميد عب���د اهلل �سامل العلى
•ال�شهادات التى ت�صدرها وزاره الداخليه
مدي���ر ع���ام االدارة العامه للج���وازات ان
•منح ال�سمات واالقامه وجتديدها
•نقل الكفاله زا�صدار البطاقة ال�شخ�صيه وزاره الداخلي���ة من اج���ل حت�سني م�ستوى
اخلدم���ات لكاف���ه فئات املجتم���ع وخا�صة
•م�أذونيه اخلروج
ل���ذوى االحتياج���ات اخلا�ص���ة ق���د قامت
•وقيد املن�ش�أة
بالعدي���د م���ن االج���راءات واخلدم���ات
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الت���ى تتنا�س���ب واحتياجاتهم وق���د او�ضح العقيد
مهند����س حمم���د ث���ان امل�ضاحك���ة -م���ن ق�س���م
الهند�سة وال�صيانة بادارة املداد والتجهيز  -ان
املبنى اجلديد ان�شئ على م�ساحة  450مرت مربع
وي�شمل �صالت�ي�ن رئي�سيتني لتقدمي اخلدمات وان
التكلف���ة االجمالي���ه الن�شائة قد بلغ���ت  880الف
ري���ال واو�ض���ح انة ق���د ر�ؤى فى التجهي���ز العديد
من االجراءات واخلدمات بدءا من تزويد املبنى
بكافة اخلدمات اخلا�ص���ة بهم وخا�صة باملواقف
املخ�ص�صة لذوى االحتياجات اخلا�صة ثم ادخال
خدمة “�آمر” بكافة مراكز اخلدمات اخلارجيه
وكذلك تخ�صي�ص اماكن مريحه للمراجعني من
كبار ال�سن و ذوى االحتياجات اخلا�صة .
وم���ن جانبه ا�شاد اال�ستاذ ربيعة الكعبى نائب
رئي����س جمل����س ادارة اجلمعي���ة القطري���ه لذوى

االحتياج���ات اخلا�ص���ة بافتتاح املبنى ف���ى اليوم
ال���ذى يحتفل العامل ب���ة باليوم العامل���ى للمعاقني
وال���ذى يوافق الثالث م���ن �شهر دي�سمرب كل عام و
الذى يعك�س مدى االهتمام من قبل وزارة الداخلية
ب�شريح���ة ذوى االحتياج���ات اخلا�ص���ة وحر�صها
الدائم على تذلي���ل كافى ال�صعاب التى تواجههم
للح�صول على خدمات ب�شكل عام .
كما ا�شار �سيادته اىل ان املبنى اجلديد �سي�ساعد
كثريا ف���ى تذليل الكثري من ال�صع���اب التى كانت
تعرت����ض ذوى االحتياج���ات اخلا�ص���ة فيما يتعلق
باجناز املعامالت اخلا�صة بهم  .وا�ضاف �سيادتة
“ انه لي�س م�ستغربا من قيادة وزارة الداخلية التى
عودتن���ا على ان نرى اجلديد فى ا�شكال وا�ساليب
تق���دمي اخلدم���ات التى تعنى بها بط���رق ع�صرية
حديثة ومب�ستويات راقية من االداء املميز “
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لق���د ن�ص���ت امل���ادة  ( 29امل�شارك���ة يف احلي���اة ال�سيا�سي���ة والعامة ) �ضم���ن م���واد اتفاقية حقوق
اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة ال�ص���ادرة عن الأمم املتح���دة 2007م والتي وقعت عليه���ا  170دولة من
دول الع���امل وقد كانت دول���ة قطر احدى هذه الدول اعرتافا منها واميانا را�سخ ًا ب�أحقية تلك الفئة
العزي���زة علينا يف احلق باحلياة وقد ن�صت هذه امل���ادة ( ت�ضمن الدول الأطراف للأ�شخا�ص ذوي
االعاق���ة احلق���وق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع بها عل���ى قدم امل�ساواة مع الآخري���ن وتتعهد مبايلي -:
( �أ ) �أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي االعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة على قدم امل�ساواة مع الآخرين �أما مبا�شرة واما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية مبا يف
ذلك كفالة احلق والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي االعاقة كي ي�صوتوا وينتخبوا وذلك بعدة �سبل منها :
(  ) 1كفالة �أن تكون �إجراءات الت�صويت ومرافقه وحواره منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم
واال�ستعمال .
(  ) 2حماي���ة ح���ق اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة يف الت�صويت ع���ن طريق االقرتاع ال�سري يف
االنتخاب���ات واال�ستفتاءات العامة دون ترهي���ب ويف الرت�شيح لالنتخابات والتقلد الفعلي للمنا�صب
و�أداء جمي���ع املهام العامة يف احلكومة على �شت���ي امل�ستويات وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املعينة
واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك .
(  ) 3كفال���ة حري���ة تعب�ي�ر اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة ع���ن ارادته���م كناخب�ي�ن وال�سم���اح
له���م عن���د االقت�ض���اء حتقيق��� ًا له���ذه الغاي���ة باختي���ار �شخ����ص ي�ساعده���م عل���ى الت�صويت .
( ب ) �أن تعمل على نحو فعال من �أجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها اال�شخا�ص ذوي االعاقة �أن
ي�شاركوا م�شاركة فعلية وكاملة يف تي�سري ال�ش�ؤون العامة دون متييز مبا يف ذلك مايلي :
(  ) 1امل�شاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية بحياة البلـ ـ ــد
العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ة وال�سيا�سي���ة مبا يف ذلك �أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية و�إدارة
�ش�ؤونها .
( � ) 2إن�ش���اء منظم���ات اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة
واالن�ضم���ام اليها ك���ي تتوىل متثيله���م على كل من
ال�صعيد الدويل والوطني واالقليمي واملحلي .
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من هذا املنطلق اهتمت دولة قطر ب�إ�صدار العديد من الت�شريعات الوطنية التي
ت���ويل اهتمام ـ ـ ًا لهذه الفئة ومنها على �سبيل املث���ال قانون ال�ضمان االجتماعي
رق���م  38ل�سنه 1995م على بع����ض االحكام املنظمة لرعاي���ة ذوي االعاقة و�أفراد
�أ�سره���م وكذلك القان���ون رقـ ـ ـ ـ���م (  ) 1ل�سنه 2001م ب�ش�أن �إ�ص���دار قانون اخلدمة
املدني���ة والقانون (  )24ل�سنه 2002م ب�ش�أن التقاعد واملعا�شات كما يعترب القانون رقم
( ) 2ل�سن���ه 2004م هو �أول قانون قطري يعد خ�صي�ص ًا لتنظيم حقوق ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة حي���ث يتعر�ض هذا القان���ون لتحديد مفه���وم ذوي االحتياج���ات اخلا�صة ومفهوم
الت�أهيل والرعاية وما يجب �أن يقدم لهم من خدمات وما يجب �أن يتمتعوا به من حقوق �أقرتها
املواثي���ق واالعالنات واالتفاقيات الدولي���ة وكذلك الت�شريعات الوطنية كونهم فئات �أوىل بالرعاية
ف�ض�ل�ا عن احلقوق واحلريات املع�ت�رف بها للكفالة دون متييز وكنت امتنى ومن خالل ربع قرن من
الزم���ان ق�ضيته يف هذا البل���د املعطاء منذ بد�أ االهتمام بالأ�شخا�ص ذوي االعاقة يف نهاية ال�سبعينيات
و�أعرف كثريا من الأخوة والأخوات ذوي االعاقة ممن ي�شهد لهم برجاحه العقل والفكر والر�أي امل�ستنري
خا�صة من ذوي االعاقة احلركية والب�صرية مما كنت امتنى �أن اطالع ا�سما�ؤهم �ضمن املر�شحني للمجل�س
البل���دي باعتباره ح���ق كفله القانون فكثريا ودون ح�صر جند �أخوة م���ن اال�شخا�ص ذوي االعاقة �أتذكر منهم
الأخ���ت من�ي�رة بنت هندي ع�ضو جمل�س ال�ش���وري مبملكة البحرين والأخ  /نواف كب���اره رئي�س جلنة الت�أهيل
بجامع���ة ال���دول العربية واملهند�س حممد الطراونه من االردن ع�ضو جلن���ة الر�صد التفاقية اال�شخا�ص ذوي
االعاقة بالأمم املتحدة وجميعهم من االعاقة احلركية ومل حتد االعاقة من طموحاتهم كما انني �أت�ساءل هل
الأخوة الذين تقدموا بالرت�شيح للمجل�س البلدي و�ضعوا �ضمن برناجمهم االنتخابي برناجم ـ ـ ــا .
خا�صا لالهتمام بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف دوائرهم ب�صفة خا�صة �أو االجندة العامة للخدمات التي �سيقوم
املجل�س البلدي بتنفيذها ب�صفة عامة .
ق���د تكون عب���ارة (( الثقاف���ة املجتمعية لتقب���ل اال�شخا�ص ذوي االعاق���ة)) �سهلة اللفظ ولك���ن حتتاج منا
جميع��� ًا العم���ل ب�إميان و�صدق و�شفافي���ة لتحقيق االجناز ال���ذي من خالله نرى بع�ضا م���ن الأخوة من
اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة يرت�شحون للمجل�س البل���دي اندماج ًا يف احلي���اة املجتمعية وال�سيا�سية
كم���ا نتمن���ى �أن ي�ضع الأخ���وة من مر�شح���ي املجل�س جمموع���ة من اخلدم���ات والت�صورات
والربام���ج التي تهت���م بتلك الفئة على �أجندتهم وبرناجمه���م االنتخابي كما نود اي�ضا
�أن يك���ون هناك اهتمام ًا وتوعية من الآن م���ن اجلهات ذات العالقة بن�شر وعي
احلق���وق ال�سيا�سي���ة والرت�شي���ح واالنتخاب ب�ي�ن اال�شخا����ص ذوي االعاقة
للتهيئ���ة ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة واحلق املن�شود والت���ي ت�ساعد على
اندماجه���م باحلي���اة والعي����ش با�ستقاللي���ة وان يعم���ل الأخوة
الذين �سيفوزون باالنتخابات على ان تكون فئة اال�شخا�ص
ذوي االعاق���ة �ضم���ن اهتماماته���م بدوائره���م .

13

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

تقديرا من «الجمعية» لجهود « الوزارة » فى اإلهتمام بذوي اإلعاقة

«القطرية لذوي اإلحتياجات الخاصة »
تمنح وزير الدولة للشئون الداخلية العضوية الفخرية
منحت اجلمعية القطريه لت�أهيل ذوى الإحتياجات اخلا�صة « الع�ضوية الفخرية » ل�سعادة ال�شيخ عبد اهلل بن نا�صر
�آل ثان ��ى وزي ��ر الدول ��ة ل�شئون الداخلي ��ة � ,أن حر�ص جمل�س �إدارة اجلمعية على منح الع�ضوي ��ة الفخرية ل�سعادة ال�شيخ
عب ��د اهلل ب ��ن نا�ص ��ر �آل ثانى وزير الدول ��ة لل�شئون الداخلية جاء انطالق ��ا من تلك الرعاية املتمي ��زة التى توليها وزارة
الداخلية لتلك الفئة العزيزة وما مل�سناه من اهتمام وا�ضح خالل زيارة وفد اجلمعية ل�سعادته والرتحيب اجلم والوعد
امل�ستمر ب�ضرورة العطاء والإهتمام بتلك ال�شريحة .
ون���وه �سعادت���ه ب���ان تل���ك اخلدم���ات الت���ى تق���دم ل���ذوى
الإحتياج���ات اخلا�ص���ة وتقدمي ارقى واف�ض���ل اخلدمات التى
متثلت فى ا�صدار القرار رقم ( )17ل�سنة  2008ب�ش�أن اعفاء
ذوى الإحتياجات اخلا�صة من �أداء الر�سوم اخلا�صة ب�إ�صدار
جواز ال�سفر وجتديده والبطاق���ة ال�شخ�صية وحتديدها وكذا
ا�ص���دار ال�شه���ادة الرقمي���ة ورخ����ص تعليم القي���ادة وت�سيري
املركب���ات و ال�شهادات التى ت�صدره���ا وزارة الداخلية ومنح
ال�سم���ات و الإقامة وجتديدها و نقل الكفالة وا�صدار البطاقة
ال�شخ�صية وم�أذونية اخلروج و قيد املن�ش�أة .
م���ن جانب���ه ا�ش���ار �سعادة ال�سيد ربيعة ب���ن حممد الكعبى
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نائ���ب رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة القطري���ة لت�أهيل ذوى
الإحتياج���ات اخلا�ص���ة اىل ان وزارة الداخلي���ة كانت �سباقة
دوم���ا اىل توظي���ف ذوى الإحتياج���ات اخلا�ص���ة ب�أق�سامه���ا
املختلف���ى وان الإح�صائي���ات تدل على ان الع���دد الكرب ممن
متنح له���م وظائف من ذوى الإحتياج���ات اخلا�صة ت�ستقطبة
وزارة الداخلية.
واو�ضح ال�سيد �أمري املال املدير التنفيذى للجمعية القطرية
لت�أهي���ل ذوى الإحتياج���ات اخلا�صة ان الأهتم���ام بتلك الفئه
العزيزة علينا يهدف اىل دجمهم و العي�ش با�ستقاللية والدمج
باملجتمع وان تكون لهم حرية التمكني و الإنتقال والإعا�شة

حوار صاحبة السمو األميرة  /لطيفة
بنـت ثنيـــان بـن محـمـــد آل سعــــود
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية لأولياء �أمور ذوي الإعاقة
واخلا�ص مبجلة ( احلياة ) املتخ�ص�صة يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�صة
وال�صادرة عن اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة

نب��ذه ع��ن اجلمعي��ة ال�س��عودية
لأولياء امور ذوى الإعاقة :
بع���ون اهلل وتوفيق���ه مت ت�أ�سي����س
اجلمعي���ة ال�سعودي���ة لأولي���اء �أم���ور
ذوي الإعاق���ة ر�سمي���ا طبق ًا لأح���كام الئحة اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )701و التاريخ 0141/6/52هـ  ،و بنا ًء على الفقرة
ج من امل���ادة العا�شرة من القواع���د التنفيذية لالئحة
اجلمعي���ات و امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة ال�ص���ادر بالق���رار
الوزاري رقم  068و تاريخ 2131/1/03هـ
و �ست�شم���ل خدم���ات اجلمعي���ة منطقة مك���ة املكرمة و
مقره���ا مدين���ة جدة بال�سج���ل اخلا����ص باجلمعيات و
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة رق���م  ، 485و ميكن نقل���ه �أو فتح
فروع له���ا داخل منطقة خدماتها بق���رار من اجلمعية
العمومية و مبوافقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

•م�سان���دة �أولي���اء الأم���ور لت�سهي���ل ح�صولهم على
اخلدم���ات املنا�سب���ة له���م و لأبنائه���م م���ن ذوي
الإعاقة.
•االهتم���ام باجلوان���ب التوعوي���ة و الإر�شادية لأ�سر
ذوي الإعاقة.
•ن�شر الوعي يف املجتمع للحد من الإعاقة.
•م�ساندة �أولياء �أمور ذوي الإعاقة لتمكني �أبناءهم
من تكوين �أ�سرهم اخلا�صة مع ما يتطلبه ذلك.
•التع���اون مع اجلهات ذات العالقة لتحقيق �أهداف
اجلمعية.
حي���ث كانت فكرته���ا وت�أ�سي�سها مبب���ادرة �إن�سانية
الـــــــــــــــــر�ؤية:
�أ�س���رة ق���ادرة على حتقي���ق طموحاتها و طموحات خريية م���ن قبلنا �ساعيني لإيج���اد مظلة خريية تخدم
�أولياء �أم���ور ذوي الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية
�أبناءها.
وهي الوحيدة من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية.
الر�ســــــــــــالة:
تق���دمي الدعم و امل�ساندة لأ�سر ذوي الإعاقة لإيجاد
ه��ل تعت�بر جمعي��ات �أولياء الأم��ور �إحدى
ن�سق من التوازن النف�سي واالجتماعي ليكونوا فاعلني و
منتجني يف املجتمع  ،قادرين على م�ساعدة �أبناءهم .اجله��ات التي له��ا املتابعة �أو التقيي��م ملا يقدم
لذوي االحتياجات من خدمات ؟
يف الفرتة احلالية ال تفكر اجلمعية بتقييم اخلدمات،
الأهداف العامة:
•توفري الدعم االجتماعي و النف�سي لأولياء الأمور .كونها جهة خريية تقدم خدمات وال تق ّيمها وهي لي�ست
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جمعية حقوقي���ة ،وذلك لوجود جهات رقابية تكون من
�ضم���ن م�س�ؤولياتها املراقب���ة واملتابعة ،لك���ن قد يكون
للجمعي���ة دور يف املطالب���ة بحق���وق �أولي���اء �أمور ذوي
الإعاق���ة مبا ي�سم���ح به النظ���ام دون املبالغة يف الأمر،
ويف امل�ستقب���ل ق���د توف���ر اجلمعي���ة معاي�ي�ر للخدمات
والربامج الت���ي تقدم لأ�س���ر ذوي الإعاقة بحيث تكون
جهة مرجعية عند احلاجة لها.

ع���ن الربامج التوعوي���ة ،وبالتايل هنال���ك فئة الميكن
الو�ص���ول لها ل�سبب �أو �آخر .ولكن ما نطمح له �أن تكون
كل �أ�سر ذوي الإعاقة قادرة على مواجهة �إعاقة الطفل
�أو الأطف���ال من ذويهم مبا يتنا�سب واحتياجاتهم ،لأن
الأ�س���رة هي امل�ص���در الأو ل للدعم لأطفالهم من ذوي
الإعاقة.

** دور م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين يف دع��م
�أن�شطتكم ؟
م���ن منطل���ق ال�شراكة الإجتماعي���ة واملجتمعية ف�إن
تقدمي خدم���ات موجهة لأ�سر ذوي الإعاق���ة و�أبنائهم
م���ن ذوي الإعاقة يتطل���ب توحيد اجله���ود يف خمتلف
قطاع���ات املجتم���ع احلكوم���ي واخلا�ص مب���ا يخدمهم
ويحق���ق احتياجاته���م و�أبنائه���م م���ن ذوي الإعاق���ة ،
وبالتايل ف�إن الدور املُن���اط مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين
كب�ي�ر ،وفيما يتعل���ق باجلمعية على وج���ه اخل�صو�ص،
ف����إن اجلمعية تنطلق بدعم من هذه امل�ؤ�س�سات ،ميقنة
مازالت هناك كثري من الق�ضايا التي تعطل جمهودات ب����أن كل هدف م���ن �أهدافها البد و�أن يك���ون له �شريك
اجلمعي���ات العامل���ة يف جم���ال ذوي االحتياجات  ....ا�سرتاتيجي م���ن م�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين ،كون هذه
ماذا عن
الأهداف من و�إىل املجتمع.
م��ن خ�لال عم��ل �سموك��م يف ه��ذا املج��ال
** ق�ضية اخلجل االجتماعي جتاه اال�شخا�ص
ذوي الإعاقة ؟
يوجد وعي ملحوظ مقارنة بال�سابق حيث �أ�صبحت
الأ�سر تبادر بالو�صول �إىل م�صادر املجتمع املحلي ومنها
اجلمعي���ات ذات العالقة و�أ�صبح���ت دور اجلمعيات يف
هذا املج���ال متمركز حول دعم ومتك�ي�ن ذوي الإعاقة
و�أ�سرهم مب���ا يخدمهم يحق���ق احتياجاتهم و�أبنائهم
م���ن ذوي الإعاق���ة  ،فكث�ي�ر من الأ�س���ر ك�سرت حاجز
اخلجل وتخطته لت�صبح �أ�س���ر ذات فاعلية يف املجتمع
ويف جمال الرتبية اخلا�صة ،م�شكلني بذلك جمموعات
دع���م �أ�سري له���ا �أهدافه���ا ال�سامية ،كم���ا �أن اخلجل
�أ�صب���ح حمدود ًا على فئ���ة معينة غالب��� ًا ماتكون بعيدة
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ماهي �أهم الطموحات املتعلقة با�ست�شراف امل�ستقبل
لتقدمي خدمات متميزة ؟
�أطم���ح �إىل تقدمي خدم���ات تت�سم باجل���ودة والعاملية موجهه
لأ�س���ر ذوي الإعاق���ة يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة  ،و�أطمح
�أن يك���ون كل ذوي الإعاقة �أع�ضاء فاعل�ي�ن يف املجتمع وتوفر
له���م كل اخلدمات اخلا�صة بهم كما �أطم���ح �أي�ض ًا �أن نرتقي
بجمعيتن���ا يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات  ،كم���ا �أطمح �أن تكون
اجلمعية هي املظلة الأم لأ�سر ذوي الإعاقة التي تقدم الدعم
ب�شت���ى �أ�شكاله وف���ق احتياج���ات الأ�سر و�أطفاله���م من ذوي
الإعاقة.
كيف تفعل جمعيات �أولياء �أمور ذوي الإعاقة دورها
مع اجلهات ذات العالقة والعاملة يف املجال ؟
م���ن خالل التعاون البناء م���ع تلك اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف
القطاع�ي�ن العام واخلا�ص وذلك لو�ضع �أهداف م�شرتكة بني
الطرف�ي�ن وال�شراكة يف تقدمي اخلدم���ات وحتمل امل�سئولية ،
وق���د يكون هنال���ك يف الفرتة القادمة مب�شيئ���ة اهلل �شراكات
عمل بني اجلمعية واجلهات ذات العالقة على م�ستوى منطقة
مكة املكرمة وعلى م�ستوى مملكتنا احلبيبة.

ف����إن الإ�سرتاتيجي���ات مت و�ضعه���ا بناء على
الأهداف التي و�ضعت �ضمن املرحلة احلالية
واخلطة اال�سرتاتيجية طويلة املدى.
ر�سائل ق�صرية ن�أمل الرد عليها
واق���ع ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة يف
جمتمعنا اخلليجي.
هناك تقدم ورقي وا�ضح يف تقدمي اخلدمة
لهذه الفئ���ة الغالية عل���ى قلوبنا يف جمتمعنا
اخلليجي.
ق�ضية ت�أهيل وت�شغيل ذوي االحتياجات اخلا�صة.
قطعنا �شوط كبري ومازلن���ا نحتاج �إىل دعم القطاع
اخلا�ص.
اخلدم���ات الت���ي تق���دم لتل���ك الفئ���ة وو�سائ���ل
تطويرها.
يجب متابعة حقوقه���م واالهتمام بق�ضيتهم وتقدمي
الربامج املقدمة لهم ب�شكل م�ستمر.

ت�سع��ى جمعيات �أولياء الأمور لتحقيق جمموعة
من الطموحات وتقدمي الدعم وامل�ساندة لأ�سر ذوي
اخلا�صة ..ماه��ي اال�سرتاتيجيات التي حتقق ذلك
من خالل قناعات �سموكم ؟
م���ن خ�ل�ال الدع���م النف�س���ي والإجتماع���ي لأولي���اء �أم���ور
ذوي الإعاق���ة و�إيج���اد احلل���ول املنا�سب���ة له���م ،فكث�ي�ر من
اال�سرتاتيجي���ات الت���ي و�ضعته���ا اجلمعية لرتجم���ة �أهدافها
عل���ى �أر�ض الواقع ال ي�سعني ذكره���ا ،ولكن قد �أذكر البع�ض
منه���ا ،فاجلمعية ت�سع���ى لإقامة برامج �إر�ش���اد �أ�سري ب�شكل
م�ستمر ،وتنظيم بع�ض اللقاءات التي تهم �أ�سر ذوي الإعاقة،
بالإ�ضاف���ة �إىل تدريب الأ�سر على كيفية التعامل مع �أطفالهم
م���ن ذوي الإعاق���ة وتدريبه���م ،وتوف�ي�ر ن���ادي لأ�س���ر ذوي
الإعاق���ة ،و�إي�صالهم بخدمات وم�ص���ادر املجتمع التي ت�سهم
يف التخفي���ف من عبء �إعاقة طفله���م �أو �أطفالهم ،وبالتايل
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تعديل السلوك وأهم أساليبه

متالزمة داون
ال�سلوك هو الن�شاط الذي يعرب عنه الفرد من
خالل عالقاته مبن حوله �سواء بالفعل �أو القول،
وخلف كل �سلوك دافع ،فنحن ال نقوم ب�شيء �إال �إذا
كان هن ��اك �شيء يحركنا للفعل ونتوقع �أن نح�صل
م ��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال�سلوك عل ��ى نتيج ��ة؛ مبعنى �أن
ال�سلوك يخدم وظيفة وقد يخدم �سلوك واحد عدة
وظائف .ويعد ال�سلوك �إ�شباع حلاجة لدينا حيث �أنه
�إذا مل يحقق وظائفه ف�إنه �سوف يختفى تدريجياً.
اعداد  /نيــــــللي ابراهـــــــــــيم

ال�سل���وك الإن�س���اين ال يحدث يف فراغ و�إمن���ا يف بيئة ما �أو
بوج���ود مثري معني ،وهو نت���اج تفاعل الفرد مع بيئته ،ولأن
البيئ���ة تتغري فال�سلوك �أي�ض ًا يتغ�ي�ر والعالقة بني ال�سلوك
الإن�ساين وبيئت���ه عالقة تبادليه فهو يت�أثر بها وي�ؤثر فيها.
حمكات متييز ال�سلوكيات :
وحت���ى ن�ستطي���ع احلكم عل���ى ال�سلوك الب���د من توافر
جمموع���ة م���ن املح���كات والتي م���ن خاللها ميك���ن متييز
ال�سلوكيات ال�شاذة �أو ال�سلوكيات غري املرغوبة .ومن هذه
املحكات:
 oتكرار ال�سلوك:
تكرار ال�سلوك يعني عدد املرات التي يحدث بها ال�سلوك،
يف ف�ت�رة زمني���ة حم���ددة ،فمعظ���م الأطف���ال يت�شاجرون
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من ح�ي�ن �إىل �آخر .لك���ن البع�ض يت�شاجر ب�ش���كل متكرر.
 oمدة حدوث ال�سلوك:
بع�ضال�سلوكياتتعدغريعاديةلأنمدةحدوثهاغريعادية،
فهي قد ت�ستمر مدة �أطول بكثري �أو �أقل بكثري مما هو عادي.
� oشكل ال�سلوك:
يعني ذلك ال�شكل الذي ي�أخذه الفرد �أثناء قيامه بال�سلوك.
مثل�شكلاجل�سم،احلركاتواالنفعاالتامل�صاحبةلل�سلوك.
� oشدة ال�سلوك:
يعترب ال�سلوك �شاذا �إذا كانت �شدته غري عادية ،فال�سلوك
غ�ي�ر العادي ق���د يكون �سلوك ًا قوي��� ًا ج���د ًا �أو �ضعيف ًا جد ًا.
 oكمون ال�سلوك:
ي�ش�ي�ر كمون ال�سلوك �إىل الف�ت�رة الزمنية التي متر بني

املث�ي�ر وح���دوث ال�سل���وك (اال�ستجابة).
ونالحظ ب�أن بع����ض احلاالت تزيد الفرتة
الزمني���ة لديهم حتى ي�ستجيب���ون للمثري،
وه���ذا الأمر يزي���د لدى الأف���راد املعوقني
عقلي ًا بزيادة �شدة الإعاقة.
املعايريامل�ساع��دة يف احلك��م عل��ى
ال�سلوك:
هناك بع�ض املعايري الأخرى امل�ساعدة يف
احلكم على ال�سلوك منها:
 oاملعيار االجتماعي
�أح���د املعاي�ي�ر امل�ستخدم���ة للتمييز ب�ي�ن ال�سلوك ال�شاذ
وال�سل���وك ال�سوي ه���و املعيار املرتبط بالع���ادات والتقاليد
ال�سائ���دة باملجتم���ع .فل���كل جمتم���ع عادات���ه وتقالي���ده
وقيم���ه وه���ذه الع���ادات والقي���م ت�ض���ع احل���د ب�ي�ن ما هو
مقب���ول وغ�ي�ر مقب���ول يف ذل���ك املجتم���ع م���ن �سلوكيات.
 oارتب��اط ال�سل��وك بالتط��ور النمائ��ي للف��رد
"
يعن��ي ذلك مدى اتفاق��ه �أو انحرافه عن معدالت
النمو الطبيعي ويرتبط ذلك بـ:
 .1عمر الفرد الزمني
 .2عمر الفرد العقلي
 .3امل�شكالت ال�صحية التي يعاين منها
 oم�ستوى احلرمان
االجتماعي �أو االقت�صادي
ال�سلوك امل�ستهدف
()Target Behavior
وي�سم���ى ال�سل���وك امل���راد
تغيريه يف برامج تعديل ال�سلوك
بال�سلوك امل�ستهدف (Target
 )Behaviorوق���د يكون �سلوك ًا
اجتماعي��� ًا� ،أو غ�ي�ر ذل���ك وقد
يكون اله���دف ت�شكيله �أو تقويته
�أو �أ�ضعاف���ه ويف برام���ج تعديل
ال�سل���وك يت���م الرتكي���ز عل���ى

اال�ستجاب���ة (  )Responsesوه���ي
الوحدات ال�سلوكية القابلة للقيا�س املبا�شر.
وقد يظهر لدى بع�ض الأطفال املعاقني
عقلي��� ًا �أو الأطف���ال الذي���ن يعان���ون م���ن
�ضغوط �شديدة �سوء �سلوك نظر ًا للت�شو�ش
ال���ذي ينجم عن الر�سائ���ل غري الوا�ضحة
�أو املتناق�ض���ة التي يتلقونها م���ن الأهل �أو
غريهم ،كما �أن الأطفال الذين ال يلقون �إال
الإهمال �أو التجاهل عندما يكونون هادئني
وجيدي ال�سلوك قد يتعلمون �سوء الت�صرف
جللب االنتب���اه �إىل �أنف�سهم  --وكقاع��دة عامة :ف�إن
الأطفال الذين يت�صرفون تكرار ًا ب�صورة �سيئة �إمنا يفعلون
ذلك لأنهم يح�صلون على ما ير�ضيهم �أو ما يكاف�أهم على
�سوء ت�صرفه���م .لهذا ومل�ساعدة الأطفال على تعلم �سلوك
مقبول نحتاج دوم ًا �إىل �أن جنعلهم يرون بو�ضوح �أن ال�سلوك
(اجلي���د) �أك�ث�ر �إر�ضاء وجدوى م���ن ال�سل���وك (ال�سيئ)
تعديل ال�سلوك
�أن عملية تعديل ال�سلوك من �أهم الفنيات التي ت�ستخدم
لعالج امل�شكالت ال�سلوكية ل���دى الأطفال بوجه عام �سواء
كانوا طبيعيني �أو كانوا ذوي احتياجات خا�صة وذلك من �أجل
توفري فر�ص جيدة للتكي���ف مع جمتمعهم ب�صورة طبيعية
وبحيث ال يكون هناك غرابه يف ت�صرفاتهم �أمام الآخرين.
كم���ا �أن تعدي���ل ال�سل���وك الإن�س���اين يه���دف �إىل تغيري
ال�سل���وك للأح�سن وذلك من خالل زيادة ال�سلوك املقبول
�أو ت�شكيل ال�سلوك اجلديد املراد تعلمه �أو �إ�ضعاف لل�سلوك
الغ�ي�ر مقب���ول حي���ث يت���م ذل���ك
يف البيئ���ة الطبيعي���ة وم���ن خالل
تنظي���م الظ���روف �أو املتغ�ي�رات
البيئي���ة وخا�صة م���ا يحدث منها
بعد ال�سلوك لآن ال�سلوك حمكوم
بنتائج���ه ،وتعدي���ل ال�سل���وك
يركز عل���ى احلا�ض���ر ولي�س على
امل ــا�ض���ي ،كم���ا �أن���ه يــرك���ز على
ال ــ�سل���وك الــظاه���ر ول ــي�س على
ال�سل���وك اخل ـف���ي ،ويعتــمد على
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القــيا����س الــمو�ض ــوعي املــبا�ش���ر ،وال ــمتكرر ،وي�ستخدم
التحلي���ل الوظيفي التجريبي يف تف�س�ي�ر ال�سلوك وتعديله،
وه���و ي�ستخدم املنه���ج العلمي الذي يركز عل���ى ا�ستخدام

بع���د اخلروج م���ن احلم���ام  /رم���ي املهم�ل�ات يف ال�سلة.
 .2التلقني ()Prompting
يق�ص���د بالتلقني تقدمي م�ساع���دة �أو تلميحات �إ�ضافية

الأ�سالي���ب القابل���ة للتنفي���ذ ،والت���ي ميك���ن التحق���ق من
فاعليتها ب�شكل مبا�شر وكذلك فهو منهج تربوي �أكرث منه
عالجي ،لأن���ه يركز على ا�ستخ���دام الأ�ساليب الإيجابية.
الأ�ساليب اخلا�صة بتعديل ال�سلوك :

لل�شخ����ص ليقوم بت�أدي���ة ال�سلوك .وبلغة تعدي���ل ال�سلوك،
فالتلقني هو ا�ستخدام مثريات متييزية �إ�ضافية مبعنى �أنها
ت�ضاف �إىل املث�ي�رات التمييزية الطبيعية املتوافرة بهدف
حث ال�شخ�ص على القي���ام بال�سلوك .وهكذا ،فالغاية من
التلق�ي�ن هي زيادة احتماالت ح���دوث ال�سلوك امل�ستهدف.
واملث�ي�رات التلقيني���ة ( )Promptsق���د تك���ون لفظية
(� )Verbalأي �أنه���ا تكون على �ش���كل تعليمات لفظية� ،أو

�أما عن الأ�ساليب اخلا�صة بتعديل ال�سلوك فهي كالتايل:
.1النمذجة  -التعلم بالتقليد ()Modeling
وه���ي عملية تغ�ي�ر ال�سل���وك نتيجة مالحظ���ة �سلوك
الآخرين (�أي م�شاهدة لنموذج معني) وهذه العملية
�أ�سا�سي���ة يف معظ���م مراحل التعل���م الإن�س���اين لأننا
نتعل���م معظ���م اال�ستجاب���ة م���ن مالحظ���ة الآخرين
وتقليده���م ،وكثري ًا ما تك���ون عملية التعل���م بالتقليد
�أو النمذج���ة عملي���ة عفوي���ة ال حاج���ة لت�صمي���م
برام���ج خا�ص���ة حلدوثه���ا بالن�سبة للطف���ل الطبيعي
ولك���ن بالن�سب���ة ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�صة يجب
�أن تو�ض���ع يف االعتب���ار ت�صمي���م برام���ج له���ا .وم���ن
الأمثل���ة عل���ى ذلك تعل���م الطف���ل �أن ي�ست����أذن �أثناء
الدخ���ول �إىل الف�ص���ل ،تعل���م الطفل غ�سي���ل اليدين
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�إميائية ( )Gesturalمثل الت�أ�شري �أو النظر باجتاه معني،
�أو ج�سدي���ة ( )Physicalت�شم���ل امل�ساع���دة اجل�سمي���ة.
والتلق�ي�ن ي�ستخ���دم يف بداي���ة التدري���ب عندم���ا يكون
املت���درب �شخ�ص��� ًا عادي��� ًا �أم���ا عندم���ا يك���ون املت���درب
�شخ�ص��� ًا معوق��� ًا فالتلق�ي�ن ق���د ي�ستخ���دم ب�ش���كل متك���رر
وبخا�ص���ة عندم���ا يك���ون ال�سل���وك امل�سته���دف معق���د ًا.
ولك���ي ال يتع���ود ال�شخ����ص عل���ى املث�ي�رات التلقيني���ة
فالب���د م���ن �إزالته���ا تدريجي��� ًا بع���د �أن حتق���ق �أهدافها.
 . 3الت�شكيل (التقريب – التتابعي)()Shaping

وه���و ي�شتمل على تعزيز اال�ستجابة التي تقرتب �شيئ ًا
ف�شي��� ًا من ال�سل���وك النهائي ال���ذي ال ي�ستطيع ال�شخ�ص
ت�أديت���ه حالي ًا ،و�أول خطوة يت���م تنفيذ عندها ا�ستخدام
الت�شكي���ل هي حتديد ال�سلوك النهائ���ي املن�شود ،ثم يتم
حتدي���د �سل���وك ي�ستطي���ع ال�شخ����ص القيام ب���ه ،وي�شبه
ال�سل���وك النهائي على نحو م���ا (�أي �أن ال�سلوك النهائي
يكون وا�ضح ويحاول الطفل �أن ي�ؤدي ال�سلوك ثم يحاول
ويحاول حتى تقرتب من ال�سلوك املطلوب يف النهاية التي
مت تو�ضحه م�سبق ًا.مثال طريقة الأكل بحيث يكون الأكل
بطريق���ة مقبولة وي�سمى هذا ال�سل���وك بال�سلوك الأوىل
الذي يعزز �إيجابي ًا وي�ستخدم هذا للتعزيز التفا�ضلي �إىل
�أن ي�صبح ال�سلوك قريب ًا من ال�سلوك النمائي �أكرث ف�أكرث.
 .4الت�سل�سل ال�سلوكي ()Behavioral Chaining
يت�ضم���ن ه���ذا الأ�سلوب و�صف ال�سل���وك الذي �سيتم
تعليمه من �أجل حتقيق الهدف ال�سلوكي ب�شكل تف�صيلي
ومرت���ب ويت���م جتزئة ال�سل���وك امل���راد تعلم���ه �إىل �أجزاء
�صغرية تك���ون ب�شكل مت�سل�س���ل �إىل �أن يتم حتقيق الهدف
النهائي بالت�سل�سل
 . 5التعزيز ()Reinforcement

وه���و عملي���ة تدعي���م ال�سل���وك املنا�س���ب � ،أو زي���ادة
احتم���االت تك���راره يف امل�ستقبل ب�إ�ضافة مث�ي�رات �إيجابية
� ،أو �إزال���ة مثريات �سلبية بعد حدوث���ه ،وال يقت�صر وظيفة
التعزيز علي زيادة احتم���االت تكرار ال�سلوك يف امل�ستقبل
فق���ط  ،فهو ذو �أثر �إيجاب���ي من الناحي���ة النف�سية �أي�ض ًا.

� أ�شكال التعزيز :
�أ .املعززات الأولية
وه���ي املع���ززات املرتبطة باحلاج���ات الأولية للإن�سان
مث���ل امل����أكل وامل�ش���رب ،احللوي���ات وعن���د ا�ستخ���دام
املعززات الأولية يجب الأخ���ذ يف االعتبار النقاط التالية:
 oمراع���اة حال���ة الف���رد اجل�سمي���ة وال�صحي���ة.
"
 oمراع���اة حال���ة الإ�شب���اع �أو احلرم���ان ل���دى الف���رد.
"
 oمراع���اة الف���روق الفردي���ة يف املع���ززات املختلف���ة.
"
ب .املعززات االجتماعية
وهي تلك املعززات املتعلمة من خالل املواقف االجتماعية

وهي مثل االبت�سامة ،الثناء ،االنتباه ،حركات الر�أ�س للتعبري
عناملوافقة�/أواملعززاتاللفظية�أح�سنت�/شاطر/ممتاز.
ج .مع���ززات مادي���ة  --كالألع���اب  /البالون���ات.
د .مع���ززات ن�شاطي���ة  --كالن�شاط���ات الريا�ضي���ة /
اال�ستم���اع �إىل املو�سيقى  /الر�س���م والإ�صغاء �إىل الق�صة.
ه���ـ .مع���ززات رمزي���ة  --وه���ي �أ�شي���اء مادي���ة ت�ستب���دل
مبع���ززات �أخرى كالنق���اط والكوبان���ات ،الطوابع� ،أزرار،
النج���وم ،الأ�ش���كال الهند�سي���ة ،ق�صا�ص���ات ورقي���ة.
وقب���ل �إعط���اء التعزي���ز يج���ب �أن ن�س����أل �أنف�سن���ا ع���ن:
 oم���ا ه���ي �أ�ش���كل التعزي���ز الت���ي يحبه���ا الطف���ل
"
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 oه���ل يف�ض���ل الطف���ل �أن يح�ص���ل عل���ى تعزي���ز م���ادي
مث���ل الطع���ام �أم تعزي���ز معن���وي مث���ل االحت�ض���ان.
 oهل يحب معزز دون غريه.
 oه���ل يف�ض���ل �أنواع �أخ���رى من املع���ززات البديل���ة التي
ت�ستخدم �أي�ض ًا كمعززات.
كل ه���ذه النق���اط ال�سابق���ة جتعلنا نعرف نوعي���ة التعزيز
الفعال.
لوحة النجم
ت����ؤدي لوح���ة النج���م دوره���ا بفعالية �إن ه���ي �ساعدت
الطفل على حيازة �سجل مرئي وملمو�س يظهر تقدمه نحو
ال�سلوك املرغ���وب .وذلك فهي معزز مرئي له فعالية �أكرث
بالن�سبة لبع�ض الأطفال ويف بع�ض الظروف .ولي�س الق�صد
�أن يك���ون للوحة النج���م وظيفة عقابية ،وله���ذا ف�إنه يجب
�أن ال ت�ستعم���ل لإظه���ار ت�أخر الطفل ع���ن القيام بال�سلوك
املنا�س���ب .بل يج���ب �أن تكون �سجال للنج���اح ال للإخفاق.
وه���ذه اللوح���ة �سهلة الإعداد ،ت�سج���ل الأيام على طول
جان���ب اللوحة وفراغات لل�صق النج���م �أو �أي مل�صق �أخر
عندما ي����ؤدي الطف���ل ال�سلوك املنا�سب ،وميك���ن بب�ساطة
�إ�ضاف���ة جن���م كل م���رة يق���وم فيها الطف���ل ب����أداء �سلوك
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مع�ي�ن� ،أو ميك���ن و�ضعها على اللوحة يف حي���زات مرتبطة
بالوقت ،ويعتمد طول الوقت على ال�سلوك حمل االهتمام.
. 6التعزيز الإيجابي Positive
Reinforcement
وهو ذلك املعزز الذي ظهوره �أو �أعطاه للفرد يزود تكرار
ال�سلوك يف امل�ستقبل  ،وذلك من خالل تقدمي املعزز الإيجابي
لل�شخ����ص عندما يقوم بذلك ال�سل���وك� .أي �أنه يظل ي�ؤدي
ال�سلوك املرغوب فيه لأنه يعود عليه بالفائدة (التعزيز).
ومن الأمثل���ة على املع���ززات الإيجابية املحتمل���ة :معانقة
الأم لطفله���ا عندم���ا يظه���ر �سل���وك ًا ح�سن��� ًا ،وتربي���ت
املعلم���ه عل���ى كتف الطفل ال���ذي ينط���ر دوره ،واالبت�سامة
ل�شخ����ص ت�ص���رف بطريق���ة مهذب���ة ،وق���ول �أح�سن���ت �أو
�صحي���ح لطف���ل �أج���ب ب�ش���كل منا�س���ب عل���ى �س����ؤال م���ا،
�أو االنتب���اه لطال���ب ي����ؤدي واجب���ة املدر�س���ي ب�إتق���ان.
والتعزيز الإيجاب���ي �أ�سا�سي يف عملية تدعيم ال�سلوك فهو
ال يخل���و من���ه �أي برنامج وحتى يتحق���ق التعزيز الإيجابي
�أهداف���ه بفاعلي���ة الب���د م���ن مراع���اة العوام���ل التالي���ة:
 "oاختي���ار املع���ززات الإيجابي���ة املنا�سب���ة للف���رد.
 "oتق���دمي املعززات بعد حدوث ال�سل���وك املنا�سب فور ًا.
 oتنويع التعزيز جتنب ًا للإ�شباع.
 oا�ستخدام جدول التعزيز املنا�سب.
 oتوفري املعززات بكميات تتالءم وال�سلوك امل�ستهدف.
 oجتن���ب �إعط���اء املع���زز (كر�ش���وة) ك���ي يتوق���ف
الطف���ل ع���ن الب���كاء �أو ال�ص���راخ �أو �إي���ذاء الآخري���ن.
 oال يعط���ى املعزز �إال بعد �أن ينتهي الطفل من �إمتام �أو
�إجناز العمل املطلوب.
 oاالن�سحاب التدريجي يف تقدمي املعززات يف نهاية تعلم
ال�سلوك.
. 7التعزيز التفا�ضلي Differential
Reinforcement
وهو تعزيز اال�ستجابات املنا�سبة وجتاهل اال�ستجابات غري
املنا�سبة .ومن الأمثلة على ذلك تعزيز الطفل عندما يلعب
بطريق���ة منا�سبة �أو يطلب �شيئ��� ًا ب�أ�سلوب مقبول �أو ينتظر
دوره� ،أو ي�ساعد غريه .ويتجاهله عندما يت�صرف بطريقة

غ�ي�ر نا�ضجة �أو ب�أ�سل���وب مو�ضوعي �أو ع���دواين � ....إلخ.
وق���د ي�شم���ل التعزي���ز التفا�ضلي �أي�ض ًا تعزي���ز ال�سلوك
يف موق���ف معني “كالكتاب���ة يف الدفرت �أو تناول الطعام يف
املطبخ” �أو جتاهله يف مواقف �أخرى «كالكتابة على احلائط
�أو تن���اول الطع���ام يف غرفة الن���وم” وبهذا يب���د�أ ال�سلوك
باحل���دوث يف مواق���ف معين���ه دون غريها.
مثال �آخر �أي�ض ًا تعزيز رمي املناديل يف �سلة
املهمالت وجتاهله يف حالة رميه على الأر�ض.
 8.التعزيز ال�سلبي Negative
Reinforcement
ه���و زي���ادة احتماالت تك���رار ال�سلوك يف
امل�ستقب���ل وذل���ك ب�إزال���ة مث�ي�رات منف���رة
عندما يقوم ال�شخ�ص بت�أدية ذلك ال�سلوك.
والتعزيز ال�سلبي لي����س عقاب ًا بل هو تعزيز،
فالتعزي���ز يق���وي ال�سل���وك بينم���ا ي�ضع���ف
العق���اب ال�سلوك ومن الأمثل���ة على التعزيز
ال�سلب���ي :فت���ح نواف���ذ البي���ت يف ي���وم حار،
جتن���ب ال���كالم م���ع �شخ�ص مزع���ج ،تناول
حبة �أ�سربين للتخل�ص من ال�صداع ،وجتنب
ال�سائق ال�شوارع املزدحمة .ومثال على ذلك
نقل طفل���ة م�ؤدبة من جوار طفلة م�شاغبة �إىل مكان �آخر.
�أو جتنب ال�سلوك الغري مرغوب جتنب ًا للعقاب.
Schedules

. 9ج��داول التعزي��ز of
Reinforcement
تنظ���م جداول التعزيز مواعي���د تقدمي التعزيز وحتدد
�أي اال�ستجاب���ات �سيت���م تعزيزها .فالتعزي���ز �إما �أن يكون
ً
متوا�ص�ل�ا و�إما �أن يك���ون متقطع��� ًا .ويف التعزيز املتوا�صل
 Continuous Reinforcementيتم تعزي
ال�سل���وك يف كل مرة يحدث فيه���ا .وهذا التعزيز ي�ستخدم
عن���د تعليم �سلوك جديد لل�شخ�ص وم���ن �سلبيات التعزيز
املتوا�صل �أنه:
قد ي�ؤدي �إىل الإ�شباع
ق���د ي����ؤدي �إىل �إنطف���اء ال�سلوك عند توقف���ه وبذلك تقل
احتماالت التعميم.

قد يكون متعب ًا ومكلف ًا.
والبدي���ل للتعزي���ز املتوا�ص���ل ه���و التعزي���ز املتقط���ع
 Intermittent Reinforcementال���ذي
ي�شم���ل تعزيز بع����ض اال�ستجابات التي ت�ص���در عن الفرد
ولي�س كل ا�ستجابة.

الفرق بني التعزيز والر�شوة
�أن ق���وة التعزي���ز ع���ادة تظه���ر بع���د �إجن���از ال�سل���وك
امل�سته���دف وال يكون التعزيز يف مقدم���ة ال�سلوك بل ي�أتي
كمكاف�أة معنوية يف نهاية العمل حيث �أنه �إذا قدم التعزيز
قبل �إجناز العمل املطلوب منه ال يجد الطفل �سبب للقيام
بالعمل املطلوب به.
�أم���ا الر�ش���وة فهي �س���وء ا�ستعمال قوة التعزي���ز حيث �إنها
ع���ادة ت�سبق القي���ام بالعمل وبالتايل ال يرغ���ب الطفل يف
�إنهاء املهام املطلوبة منه.
 .10التعميم
Generalization
وهو �أن ال�سلوك الذي مت تعليمه للطفل يف موقف تدريبي
مع�ي�ن قد يحدث ثاني���ة (�أو �سلوك م�شاب���ه له) يف مواقف
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�أخرى مل ينفذ فيها التدريب ،ولذا
 ،فالتعمي���م ه���و �أحد �أوج���ه التعلم
الهام���ه وبدون���ه �سيحت���اج الإن�سان
�إىل �أن يتعلم ال�سلوك يف كل موقف
جديد يواجهه.
 .11املح��و  /الأطف��اء /
التجاه��ل Extinction
وهو �أ�سلوب يت�ضمن �إلغاء التعزيز
ال���ذي كان يحافظ على ا�ستمرارية
ح���دوث ال�سل���وك غ�ي�ر املنا�س���ب،
فالتعزي���ز الإيجابي يق���وى ال�سلوك
�أم���ا توقف���ه (التعزي���ز) في�ضع���ف
ال�سلوك �أو ميحوه واملحو �أ�سلوب فعال
للأ�سباب التالية:
� oأن���ه �أ�سلوب ب�سيط فكل م���ا يت�ضمنه هو جتاهل (عدم
تعزي���ز) ال�شخ����ص عندما ي����ؤدي ال�سل���وك الغري مرغوب
فيه.
� oأن ع���دد ًا كبري ًا م���ن الأمناط ال�سلوكي���ة غري منا�سبة
تع���زز من خ�ل�ال االنتب���اه �إليه���ا ولذلك فمحوه���ا يتطلب
جتاهلها.
� oأن التجاه���ل �أم���ر ب�سي���ط يفعل���ه النا����س عموم��� ًا
وبذل���ك ف����إن املح���و �أ�سل���وب طبيع���ي وقاب���ل للتنفي���ذ.
و�إذا كان املح���و وا�ضح ًا وب�سيط ًا من الناحية النظرية ف�إنه
ق���د ينطوي عل���ى �صعوبات بالغة من الناحي���ة العملية ولن
ينج���ح يف �إيقاف ال�سلوك �إال �إذا مت �إلغاء التعزيز ب�أ�شكاله
املختلفة ومن م�ص���ادره املختلفة وغالب ًا ما ينتج عن املحو
ظواه���ر �سلوكية و�إذا مل يت���م فهمها وتوقعه���ا ف�إن خف�ض
ال�سلوك با�ستخدامه ي�صبح �أمر ًا متعذر ًا وهذه الظواهر هي:
�إن ال�سل���وك غ�ي�ر املرغ���وب في���ه ق���د ي���زداد �س���وء ًا يف
البداية.
� أن ال�سل���وك ينخف����ض تدريجي��� ًا ولي����س دفع���ة واح���دة.
ق���د ي�ؤدي املح���و �إىل ا�ستجابات عدواني���ة وانفعالية غري
مقبولة.
ق���د يظه���ر ال�سلوك جم���دد ًا بعد �إطفائ���ه “وذلك ي�سمى
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باال�ستعادة التلقائية».
�أن انتب���اه �أي �شخ����ص لل�سل���وك
غري املنا�سب ول���و مرة واحدة �أثناء
خ�ضوعه للمحو كفيل بتعطيل عملية
الإطفاء.
 .12الثناء Praise
ه���و تعزي���ز اجتماع���ي �شرط���ي
يت�ضمن التعبري لفظي ًا عن الإعجاب
بال�سلوك .وبالإ�ضافة �إىل العبارات
الت���ي تنم عن املوافقة على ال�سلوك
ي�شم���ل الثن���اء �أي�ض��� ًا التعب�ي�ر عن
عواطف وم�شاع���ر �إيجابية .والثناء
�أح���د املعززات املفي���دة واملقبولة لأنه
ي�ستخدم يف احلي���اة اليومية على نطاق وا�سع .ولكي يكون
الثن���اء تعزيز ًا م�ؤثر ًا فال بد من تقدمي���ه بطريقة �صادقة
بعيدة كل البعد عن الت�صنع واالبتذال .وال بد من الإ�شارة
�إىل ال�سلوك امل�ستهدف من الثناء ومراعاة العوامل الأخرى
التي تزيد فاعلية التعزيز بوجه عام “تقدميه بعد ال�سلوك
املنا�سب فور ًا وا�ستخدامه وفق جداول منا�سبة � ....إلخ».
 .13مب��د�أ برمي��اك Premack Principle
ين����ص ه���ذا املب���د�أ عل���ى �أن ال�سل���وك ال���ذي يظه���ره
ال�شخ����ص كثري ًا “�أو ال�سلوك املحب���ب” ميكن ا�ستخدامه
لتعزي���ز ال�سل���وك ال���ذي يظه���ره ً
قلي�ل�ا «ال�سل���وك الغ�ي�ر
حمب���ب” وي�سم���ى ه���ذا املبد�أ ال���ذي حم���ل �أ�س���م ديفيد
برمي���اك  David Premackبقان���ون اجل���دة
 Grandmas Lawلأن اجلدات ا�ستخدمتهن منذ
القدم .ف�إذا قالت اجل���دة �أو غريها للطفل “كل اخل�ضار
�أو ًال وبعد ذلك ا�سمح لك بتناول احللوى “ �أو “�أدر�س �أو ًال
وبعد ذلك اخرج �ألعب” ف�إن حماولة الت�أثري على ال�سلوك
تتم وفق ًا ملبد�أ برمياك .وهكذا ميكن ت�شجيع الأطفال على
ت�أدي���ة اال�ستجاب���ات املطلوبة منهم “ الت���ي ال يقومون بها
تلقائي��� ًا” من خالل ال�سماح لهم بت�أدي���ة الأن�شطة املحببة
فق���ط بع���د �أن يقوموا بت�أدي���ة اال�ستجابات غ�ي�ر املحببة.

 .14التعاق��د ال�سلوك��ي Behavioral
Contracting
ه���و �أ�سل���وب م���ن �أ�ساليب تعديل ال�سل���وك الإن�ساين
وي�شتم���ل عل���ى تنظي���م العالقة ب�ي�ن املعال���ج و املتعالج
م���ن خ�ل�ال عق���د يو�ض���ح املهم���ة املطلوبة م���ن املعالج
والتعزي���ز الذي �سيقدمه له املعالج يف حال ت�أديته لتلك
املهم���ة على النح���و املطلوب .ولعل �أهم م���ا يقدمه هذا
الأ�سل���وب �أن���ه ي�ش���ارك املتعال���ج يف العملي���ة العالجية
فبن���ود العقد يح���دده الطرفان ال ط���رف واحد .وتتمتع
العق���ود ال�سلوكية اجلي���دة ببع����ض اخل�صائ�ص ومنها:
� oإنها مكتوبة
� oإنه���ا �إيجابي���ة تع���د بالتعزي���ز وال ته���دد بالعقاب.
"
� oإنه���ا تو�ض���ح طبيعة املهم���ة املطلوب���ة وموا�صفاتها
بو�ضوح.
� oإنها حتدد نوع التعزيز وكميته وموعد تقدميه بو�ضوح.
"
� oإنه���ا تب���د�أ باال�ستجاب���ات الب�سيط���ة ن�سبي��� ًا
وتنتق���ل تدريجي��� ًا �إىل اال�ستجاب���ات ال�صعب���ة.
� oإنه���ا عادل���ة ومو�ضوعية فال جته���د املتعالج وال تبالغ
يف التعزيز.
� oإنه���ا ملتزم���ة للطرفني ولكن �إذا ارت����أى الطرفان �أن
بن���ود العقد بحاج���ة �إىل تعديل فلي�س هن���اك ثمة ما مينع
ذلك.
 .15التوبيخ Reprimanding
التوبي���خ ه���و �أحد �أكرث الأ�ساليب امل�ستخدمة يف احلياة
اليومية خلف�ض ال�سلوك غري املقبول .وهو ي�شمل التعبري عن
عدم الر�ضا عن ال�سلوك بطريقة لفظية �أو بطريقة �إميائية.
والتوبيخ �إجراء ب�سيط قابل للتطبيق ب�سهولة وهو ذو فاعلية
كبرية �إذا مت ا�ستخدامه ب�شكل �صحيح .ومن ح�سناته �أنه ال
يت�ضمن العقاب البدين ولذلك فهو �إجراء غري مثري للجدل.
�أن التوبي���خ الفع���ال يتطلب مراعاة عوامل ون���ادر ًا ما يتم
�أخذه���ا باحل�سبان يف احلياة اليومي���ة .وخالف ًا ملا يعتقده
الكث�ي�رون ،تزي���د فاعلي���ة التوبي���خ عندم���ا ينف���ذ ب�صوت
منخف����ض ولي����س ب�صوت ع���ال .وقد يك���ون �أك�ث�ر فاعلية
عندم���ا يحدث ع���ن قرب ولي����س عن بع���د ،وعندما يكون

هن���اك توا�صل ب�ص���ري �أثناء التوبيخ وعندم���ا يظهر على
ال�شخ�ص الذي يقوم بالتوبيخ عالمات عدم الر�ضا الفعلي.

 .16العقاب Punishment
العق���اب �أقل و�أ�ضعف ت�أثري ًا من التعزيز هذا ما �أثبتته
نتائ���ج الأبح���اث ويعرف العق���اب علمي ًا ب�أنه �إج���راء يتبع
ال�سل���وك �أي بعد حدوثه مما ي����ؤدي �إىل خف�ض احتماالت
تك���رار ال�سل���وك يف امل�ستقب���ل والعق���اب نوع���ان هم���ا:
 oالعق���اب م���ن الدرج���ة الأوىل 1 Type
Punishment
وي�شمل تعر����ض الفرد ملثري منفر بعد قيامه بال�سلوك غري
املقب���ول (كال�ض���رب� ،أو هز اجل�سم بعن���ف� ،أو ال�صراخ)
 oالعق���اب م���ن الدرج���ة الثاني���ة 2 Type
Punishment
وي�شم���ل حرم���ان ال�شخ����ص م���ن التعزي���ز الإيجاب���ي
بع���د قيام���ه بال�سل���وك غ�ي�ر مقب���ول (مث���ل املخالف���ة،
والغزام���ه ،والع���زل ،والتوق���ف ع���ن االنتب���اه)
     وعن���د ا�ستخدام العقاب( وهو ي�ستخدم عند ال�ضرورة
بع���د ف�شل الإجراءات غري العقابي���ة ،يتم مراعاة العوامل
التالية:
 oمعاقبة ال�سلوك ولي�س الفرد.
 oتعزيز ال�سلوك املرغوب فيه.
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 oمعاقبة ال�سلوك بعد حدوثه مبا�شرة.
 oجتنب االنفعال �أثناء تنفيذ العقاب.
 oا�ستخدام العقاب بنظام ثابت.
 oعدم تعزيز ال�سلوك غري املرغوب فيه.
�      إن ا�ستعم���ال ن���وع مع�ي�ن م���ن العقوب���ات �أك�ث�ر م���ن
ا�ستعم���ال �أن���واع �أخ���رى �أحيان��� ًا للح���د من �سل���وك معني
فيمك���ن �أن ي����ؤدي �إىل م�ضاعفات جت���در الإ�ش���ارة �إليها:
� oإن العق���اب هو عملية �سريعة للحد من الت�صرف ت�ؤدي
غالب��� ًا �إىل احلد م���ن ح�ص���ول الت�صرف القائ���م يف تلك
اللحظة ودون �أية عملية �أ�ضعاف لل�سلوك على املدى الطويل.
� oإن العقوب���ة اجل�سدي���ة ت����ؤدي �إىل ن�ش����ؤ ال�سل���وك
الهجوم���ي العدائ���ي وكث�ي�ر ًا م���ا يق���وم الأطف���ال بتقلي���د
الكب���ار يف �سلوكه���م وخا�ص���ة �سل���وك �أهله���م .عن���د
ا�ستعم���ال ال�صف���ع �أو ال�ضرب للعقاب يظ���ن ان مثل ذلك
الن���وع م���ن الت�ص���رف ه���و ت�ص���رف مقب���ول اجتماعي��� ًا.
 oكثري ًا ما ي�ستعمل العقاب للحدمناال�ضطراباتاخلفيفة
دون ا�ستعم���ال �أي من���ا حلواف���ر من �أج���ل تطوير ت�صرف
�إيجابي منا�سب ي�ؤدي �إىل �شعور الرهبة واخلوف من الأهل
فيحاول ال�صغري الهرب من �أهله �أو ي�صبح معاند ًا لآرائهم.
� oإن هن���اك م�ضاعف���ات جدي���ة لأي علمي���ة
عق���اب لذل���ك يج���ب �إيج���اد �أ�سل���وب �آخ���ر نتمك���ن م���ن
تخفي���ف ح�ص���ول ال�سل���وك ال�سي���ئ ب���د ًال م���ن العق���اب.
 .17الت�صحي��ح الزائ��د Overcorrection
الت�صحيح الزائد هو عقاب م���ن الدرجة الأوىل ويت�ضمن
�إرغام ال�شخ�ص على �إزالة ال�ضرر الذي ينتج عن �سلوكه �أو
ممار�سة �سلوك نقي�ض لل�سلوك غري املرغوب فيه ،وبعبارة
�أخ���رى ،ت�أخ���ذ الت�صحي���ح الزائ���د �شكلني رئي�س�ي�ن هما:
 « oت�صحي���ح الو�ض���ع وي�شم���ل الإيح���اء لل�شخ�ص الذي
�ص���در عن���ه �سل���وك نت���ج عنه �ض���رر م���ا �أن يعي���د الو�ضع
�إىل ح���ال �أف�ض���ل مم���ا كان قب���ل �سلوك���ه ،فالطال���ب
ال���ذي قل���ب �أح���د املقاع���د يف غرف���ة ال�صف يرغ���م على
�إع���ادة ه���ذا املقع���د �إىل و�ضع���ه ال�صحي���ح وتنظيف���ه
وعل���ى ترتي���ب وتنظي���ف جمي���ع املقاع���د يف ال�ص���ف.
« oاملمار�س���ة الإيجابي���ة وت�شم���ل �إرغ���ام ال�شخ����ص
26

عل���ى ت�أدي���ة �سل���وك منا�س���ب ف���ور قيام���ه ب�سل���وك غ�ي�ر
منا�س���ب فالطال���ب ال���ذي يه���ز ج�سم���ه ميك���ن �أن يرغم
عل���ى القي���ام بن�شاط���ات ريا�ضي���ة متعبة لف�ت�رات معينة.
. 18املمار�سة ال�سلبي��ة Negative practice
ويح���اول ه���ذا الأ�سل���وب خف�ض ال�سلوك غ�ي�ر املنا�سب
م���ن خالل �إرغ���ام ال�شخ�ص على اال�ستم���رار بت�أدية ذلك
ال�سلوك ب�شكل متكرر (وهذا الأ�سلوب قليل يف اال�ستخدام
مع ذوي االحتياجات اخلا�صة وهو ي�ستخدم مع الأ�شخا�ص
الطبيعي�ي�ن يف بع����ض الع���ادات الغ�ي�ر ح�سنه مث���ل ق�ضم
الأظافر ،م�ص الإبهام) والتف�سري ال�ستخدام هذا الأ�سلوب
هو �أن اجلهد اجل�سمي املتعب ن�سبي ًا الذي يبدله ال�شخ�ص
�أثن���اء ت�أدية ال�سل���وك غري املنا�سب ي�ش���كل تنفري له ،مما
يدفع���ه �إىل االمتناع عن ت�أدية هذا ال�سلوك لتجنب القيام
باملمار�س���ة ال�سلبية .وينبغي التو�ضي���ح �أن هناك فرق بني
الإ�شب���اع واملمار�سة ال�سلبية تتعلق بال�سلوك (�أي �أنها تنفذ
بعد حدوث ال�سلوك) .والإ�شباع ينقذ قبل حدوث ال�سلوك.
. 19تكلفة اال�ستجابة (الغرامة) Response
Cost
�إج���راء عقاب���ي م���ن الدرج���ة الثاني���ة) يت�ضم���ن
حرم���ان الف���رد م���ن ج���زء حم���دد م���ن املع���ززات
املتواف���رة ل���ه عن���د قيام���ه بال�سل���وك امل���راد خف�ض���ه).
وم���ن الأمثل���ة عل���ى ا�ستخ���دام تكلف���ة اال�ستجاب���ة
احلرم���ان م���ن اللع���ب �أو م�شاه���دة التلف���از �أو
امل�ص���روف اليوم���ي �أو وق���ت اال�سرتاح���ة� ،أو الطع���ام.
 .20الإق�ص��اء العزلة ،الوقت امل�ستقطع Time
out
وه���و �أج���راء عقاب���ي (م���ن الدرجة الثاني���ة) وي�شمل
�سح���ب التعزي���ز الإيجاب���ي لف�ت�رة وجي���زة بع���د قي���ام
ال�شخ����ص بال�سل���وك امل���راد خف�ض���ه م���ع اجللو����س يف
م���كان ال تتوفر في���ه تعزيز �أو حتى مغ���ادرة املكان كام ًال.
وم���ن الأمثل���ة عل���ى ذل���ك �أن الطف���ل ق���د يح���رم من
م�شاه���دة برنامج تلفزيوين مف�ض���ل �إذا �أعتدي على طفل

�آخ���ر ي�شاه���د التلفزيون وق���د يرغم بالفعل عل���ى مغادرة
ً
كام�ل�ا واجللو�س يف مكان �آخر ال يتوفر فيه تعزيز.
املكان
وهن���اك عوامل يجب مراعاتها عند تنفيذ الإق�صاء وهي:
� oإن���ه �إج���راء منفر وق���د يت�سبب يف �ص���راع بني الطفل
والأخ�صائي.
� oأن تك���ون البيئ���ة الت���ي يق����ص عنه���ا غني���ة بالتعزيز
والبيئة التي يق�ص �إليها فقرية من التعزيز �أو خالية منه.
� oأن ي�ستمر الإق�صاء لفرتة وجيزة ال تزيد عن  10دقائق.
"
� oأن يتم تنفيذ الإق�صاء بعد ال�سلوك غري املرغوب فيه
فور ًا.
� oأن ميتن���ع الأخ�صائ���ي ع���ن التوا�ص���ل اللفظ���ي
واحل���وار ق���در امل�ستط���اع عن���د بداي���ة تنفي���ذ الإق�ص���اء
� oأه���م العوام���ل الت���ي ت�ساع���د عل���ى جناح خط���ة تعديل
ال�سلوك
الثبات Consistency
يعتمد التغيري الناجح لل�سلوك املرفو�ض على الت�صرف
الثاب���ت ،لذا من املهم ج���د ًا �أن تطبق خط���ة تغيري �سلوك
الطفل ب�إخال����ص للح�صول على النتيج���ة املرغوبة .فمن
املالحظ �أن الأطفال عندما يت�صرفون على نحو معني وملدة
م���ن الزمن ف����إن ذلك راج���ع �إىل �أن رد الفعل عند النا�س
من حوله���م يعزز عفوي ًا ذل���ك الت�صرف ،و�إن���ه �إذا �أردنا
تغيري هذا الت�صرف ف�إنه يلزم التوقف عن تعزيزه متام ًا.
ف����إن جتاه���ل �أح���د الكب���ار �سل���وك ًا م�ش���ك ًال يف معظ���م
الأوق���ات ال���ذي يح���دث في���ه ،ولكنه ب�ي�ن احل�ي�ن والآخر
يوج���ه اهتمام���ه له ،ف����إن الطف���ل �سيقع يف ح�ي�رة ،فعدم
الثب���ات يف رد الفع���ل ي�سب���ب الإرب���اك ،وم���ن ث���م يعم���د
ال�صغ�ي�ر �إىل البح���ث ع���ن رد الفع���ل الأ�صل���ي املتوق���ع
ع���ن طري���ق الإف���راط يف عم���ل ذل���ك ال�سل���وك امل�ش���كل.
مفه���وم الطف���ل لل�سل���وك ال���ذي يق���وم ب���ه:
يع���رف الأطف���ال ع���اده انهم “يرتبك���ون خطا”عندما
يت�صرف���ون بطرق غري مقبول���ة .ولكنهم يف بع�ض الأوقات
يت�صرف���ون بطريق���ه غ�ي�ر منا�سب���ة لأنهم ال يدرك���ون �أن
�أفعالهم غري مقبولة.لذا فمن املهم �أن يجعل الكبار الفرق
وا�ضح���ا للطف���ل .وعندما يفه���م الأطفال �أن م���ا يفعلونه

غري مقب���ول ومع ذلك ي�ستم���رون فان عل���ى(الأب �أو الأم
�أوالأخ�صائي)�أن يعم���ل بانتظام على تغيري هذا ال�سلوك.
و�إذا مل يك���ن الأطفال على �إدراك لع���دم مالئمة �أفعالهم
فان���ه يكف���ي �أحيانا ال�ش���رح اللفظ���ي الب�سي���ط�،إال انه يف
بع����ض الأحيان يلزم تعليم ال�سل���وك املتوقع خطوه خطوة.
تكرار ال�سلوك:
وهناك عامل �آخر يجدر االهتمام به وهو كم من املرات
يح���دث لل�سلوك،غري املرغوب فيه وتعدي���ل ال�سلوك يهتم
بال�سل���وك الذي تتكرر بانتظام ولك���ن قد يت�صرف الطفل
بطريق���ه غ�ي�ر مالئمة حتت ظ���روف منف���ردة .فمثال قد
يك���ون الطفل متعب���ا� ،أو قد يوجد و�ض���ع مرهق يف البيت،
�أو قد يث���ار الطفل من قبل �أحد زمالئ���ه يف الف�صل .ففي
حاالت مثل هذه يخرب الطفل بهدوء بان مثل هذا ال�سلوك
غ�ي�ر مقبول  ،وي�شرح ل���ه يف نف�س الوق���ت ال�سبب .ويجب
قدر امل�ستط���اع معاجل���ة الو�ض���ع ،فمثال،ت�ستطيعني جعل
الطف���ل املتع���ب ي�سرتيح يف مكان ه���ادئ .لي�س من املمكن
معاجلة كل امل�شاكل ،ولك���ن ميكن �إفهام الطفل �إن الكبري
متعاط���ف معه� .أما �إذا تكرر ال�سلوك غري املالئم بانتظام
لف�ت�رة طويلة فان هناك �شيئا يف البيئة يعزز هذا ال�سلوك
لذلك يجب على الأخ�صائي �أو الأب �أو الأم درا�سة ظروف
املواقف املختلفة التي يتعر�ض لها الطفل ثم اتخاذ خطوات
منتظمة لتعديل ال�سلوك.
حتديد ال�سلوك:
ي����ج����ب حت�����دي�����د ال���������س����ل����وك حم������ل االه�����ت�����م�����ام.
مالحظة ال�سلوك:
قب���ل عم���ل �أي برنامج لعالج ال�سلوك غري املالئم يجب
جم���ع كل املعلوم���ات املتوفرة عنه .التي تتعل���ق باين ومتى
وكيف ومل���اذا يحدث ال�سل���وك .ولهذا فانه يل���زم لتحقيق
الهدف من برنامج تعديل ال�سلوك يجب االهتمام مبالحظة
الطف���ل لعدة �أي���ام  .فاملالحظ���ة الواعية كث�ي�را ما جتني
معلوم���ات قيمة وتق���دم الأ�س�س للتناول الدقي���ق لل�سلوك.
ا�ستك�شف النتائج:
يج���ب �أن يتوق���ع الأخ�صائي �أو الأب ما ميكن �أن يحدث
ل���و �أن �سل���وكا م�شكال مل يت���م تعديله .وق���د يحدث عندما
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يتعام���ل الأخ�صائ���ي مع �سلوك غري مرغ���وب فيه �أن يكون
�أ�سالي���ب تفاعل���ه مع���ه حمبطه لل���ذات �أحيان���ا .وهذا قد
يف�ض���ي �إىل تقوي���ة ال�سل���وك امل�شكل مما ينت���ج عنه حلقة
مفرغ���ة ت�صب���ح فيها اجله���ود لتغيري ال�سل���وك مقوية له.
درا�سة البدائل:
�إن ال�سل���وك الغري مالئم ال ينج���م دائما ب�شكل مبا�شر
ع���ن الطفل .وله���ذا بع����ض البدائل التي ت����ؤدي �إىل تغيري
�سل���وك الطف���ل  .ولهذا يج���ب درا�سة بع����ض البدائل التي
ت����ؤدي �إىل تغي�ي�ر �سلوك الطفل م���ن اجل �إنه���اء امل�شكلة.
ففي كثري م���ن الأحيان ي�شجع املحيط �سلوكا معينا .وعلى
�سبي���ل املث���ال ،قد ي����ؤدي �إع���ادة ترتيب الأث���اث يف مكان
مزدح���م �إىل �إزال���ة املي���ل لدى الطف���ل ل�ض���رب الآخرين
يف ذل���ك امل���كان .ل���ذا يتوق���ع العناي���ة الدقيق���ة بعد عمل
الر�صد الأوىل لل�سل���وك .كما يجب عدم البدء بالتخطيط
لتغي�ي�ر ال�سل���وك قب���ل فح�ص جمي���ع اخلي���ارات املتاحة.
حتديد الهدف:
يحدد الهدف للطفل املراد تغيري �سلوكه .ولكن الهدف
املح���دد لي����س �إال اقرتاح���ا � ،إذ قد يتف���اوت ح�سب الطفل
واملوق���ع والأخ�صائ���ي وتوقع���ات الأبوي���ن .فق���د يكون من
املرغوب �أن نتخل�ص متاما من �سلوك معني الحد الأطفال
بينما جمرد �أ�ضعاف ذلك ال�سلوك �إىل م�ستوى �أدنى يعترب
�إجن���ازا بالن�سب���ة لطفل �آخر ويجب و�ض���ع هدف معني يف
االعتبار حتى ن�ستطيع �أن نقي�س التح�س�س به.
واخري ًا نقرتح برنامج يفيد يف �ضبط وحت�سني �سلوكيات
فرط احلركة وت�شتت االنتباه عند الأطفال .
�أوال -الهدف :ينبغي احلر�ص على حتقيق الأهداف
التالية يف كل ن�شاط تقوما به.
 oزيادة االنتباه.
"
 oتقليل فرط احلركة.
"
 "oزيادة مدة تبادل النظرات.
 oحتفيز امل�شاركة االجتماعية.
ثانيا -التعليمات :يتطلب مكان منا�سب لأداء كل ن�شاط.
 "oي��ت��ط��ل��ب م������واد ي��ن��ب��غ��ي ت���وف���ره���ا ل���ك���ل ن�����ش��اط.
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 oا�������ش������رح ال����ن���������ش����اط ق����ب����ل ال������ب������دء ف���ي���ه.
"
 oح������ي������د ك��������ل م���������ش����ت����ت خ�������������ارج امل�������ك�������ان.
"
� oأخ��ت��ر ال��ن�����ش��اط ال�����ذي ي��ن��ا���س��ب ع��م��ر الطفل،
�أو مي���ي���ل �إل����ي����ه  ،وح�������س���ب درج������ة اال�����ض����ط����راب.
 oزد م������ن ت���ع���ق���ي���د ال����ن���������ش����اط ب����ال����ت����دري����ج.
"
 oك�����ن م����ت����ع����اون����ا وم�����رح�����ا واق�����ب�����ل ال���ف�������ش���ل.
"
 oق��ي��م امل����دة ال��زم��ن��ي��ة للن�شاط م��ن خ�ل�ال �ساعة
ت����وق����ف ،ب���ح���ي���ث ي����ك����ون ����ض���م���ن الأه����������داف زي�����ادة
امل������دة ال���ت���ي ي�����س��ت��م��ر ف��ي��ه��ا ال���ط���ف���ل يف ال��ن�����ش��اط.
 oك�����ف�����اي�����ة امل��������������واد ال������ت������ي ت���������س����اع����د ع���ل���ى
ا�������س������ت������م������رار ال�����ن�����������ش�����اط ب����ح���������س����ب اخل�����ط�����ة.
 oيلزم توفر املكافئة املالئمة واملبا�شرة لكل ن�شاط ،
�شريطة �أن ال ت�ستهلك الوقت �أو ت�ؤدي للإ�شباع ،وي�ستح�سن
تقنينها.
 oاالب���ت���ع���اد ع���ن الأج�������واء ال��ر���س��م��ي��ة وت��ك��ي��ي��ف كل
ن�����ش��اط ل��ي��ك��ون م�����س��ل��ي�� ًا وم��ف��رح��ا م���ن خ��ل�ال اللعب.
 "oامل����ه����ام ت����ت����درج م����ن ال�������س���ه���ل �إىل ال�����ص��ع��ب.
 oال�����������ص��ب��ر وع������������دم اال������س�����ت�����ع�����ج�����ال ف���ك���ل
ا�����س����ت����ج����اب����ة ول��������و ب�������س���ي���ط���ة ت����ع����ت��ب�ر ت����ق����دم���� ًا.
 oاح�����س��ب ال���وق���ت ال����ذي ج��ل�����س ال��ط��ف��ل ف��ي��ه و�أدى
الن�شاط برتكيز  ،ثم ح��اول زيادته يف امل��رات القادمة.
 oي���ب���داء امل��ع��ال��ج وال��ط��ف��ل ال��ل��ع��ب دون م�شاركة
 ،ت���دري���ج���ي��� ًا ي����ب����د�أ امل���ع���ال���ج ت��ق��ل��ي��د ال���ط���ف���ل  ،ثم
ي����ح����اول امل����ع����ال����ج م�������ش���ارك���ة ال���ط���ف���ل يف ل��ع��ب��ت��ه.
 oح������������������اول م���������������س�������اع�������دت�������ه ح�������ت�������ى ول�������و
ب����الإم���������س����اك ب����ي����ده ل���ي���ع���م���ل امل���ه���م���ة امل���ط���ل���وب���ة.
� oشجع الطفل لي�ستمر يف الن�شاط ما �أمكن  ،من
الت�شجيع الربت على ر�أ�سه – االبت�سامة �أو الت�صفيق –
منح عالمة على ورقة تبني �صحة �أو خطاء الإجناز � ،أو
منح �صورة ال�صقة على ورقة يختارها عند جناحه  ،ومنها
احل�صول على �صورة خمتومة  ،ومنها �أي�ضا جمع عدد من
الأوراق النقدية املزيفة التي يح�صل مقابل ما يجمع منها
يف نهاية الن�شاط على مكافئة مادية كا�ستبدال الرموز
بقطعة حلوى...الخ.
 oاحلرمان يف بع�ض الأوق��ات يكون الو�سيلة املنا�سبة

لإك��م��ال الن�شاط  ،مثل احل��رم��ان من اللعب  ،الإهمال
�أو ع��دم اللعب معه �أو ع��دم النظر �إليه � ،أو رف��ع حدة
ال�صوت قليال  ،حت��دي��ق النظر ب��ه ل��ف�ترة ل��دالل��ة على
الغ�ضب  ،ال�ضرب على الطاولة بقوة ليهدا ويتوقف.
 oينبغي �أن يجل�س بهدوء �أو ًال  ،ثم ابد�أ الن�شاط عندما
يهد�أ عن احلركة  ،ولو من خالل تقييد حركته ولكن برفق ،
مثل �أن جتل�سه على كر�سي وجتل�س خلفه وحت�ضنه من دون
�ضغط �أو م�ضايقة � ،أو �أجل�سه على كر�سي بزاوية معينة
تكون رجاله بني �أحد �أرجل الطاولة ،بحيث ال ي�سمح له
باحلراك  ،واجل�س بجانبه � ،أو �ضعه يف �أحد �أركان الغرفة
على كر�سي والطاولة �أمامه.
� oأ����ش���غ���ل ال���ط���ف���ل م���ب���ا����ش���رة يف ال���ن�������ش���اط ب�شكل
�����س����ري����ع ل����ك����ي ال ي����ع����ود ل���ل���ح���رك���ة م�������رة ث���ان���ي���ة.
 oي�����س��ت��ح�����س��ن �إخ�����ف�����اء الأل������ع������اب ع���ن���ه �أ����س���ف���ل
ال��ط��اول��ة  ،وت��ق��دمي��ه��ا واح����دة واح����دة ع��ن��د احلاجة.
 "oاخ���ت���ر ال���ل���ع���ب���ة ال�����ت�����ي ي���ف�������ض���ل���ه���ا ال���ط���ف���ل.
� oأع������ده �إىل ك��ر���س��ي��ه يف ك���ل م����رة ي���ق���وم فيها
و�أوق������ف ال��ن�����ش��اط ح��ت��ى ي��ع��ود ل��ل��ج��ل��و���س م���رة ثانية.
 oال ت�ستجيب لطلباته فذلك يفقدك ال�سيطرة عليه.
"
 "oحاول �إجن��از الن�شاط قدر ما ت�ستطيع وال ت�ست�سلم.
 oخ����ط����ط م�������س���ب���ق���ا م������ا ت�����ن�����وي ال�����ق�����ي�����ام ب��ه
يف ك������ل م����������رة ،ح��������دد �أه��������داف��������ك و�أدوات���������������ك.
 "oال���ل���ع���ب اجل����م����اع����ي ي���خ���ل���ق روح امل���ن���اف�������س���ة.
 oت�����ب�����ادل ال�����ن�����ظ�����رات ب��ي��ن احل���ي���ن والآخ����������ر،
وت���������ب���������ادل االب������ت�������������س������ام������ات وال������ت������ع������ب���ي��رات.

� oأوراق �سميكة ملونة �أو بي�ضاء.
"
 oفر�شاة تلوين كبرية.
"
� oألواح حمفور عليها �أ�شكال.
"
 oورق �شفاف.
"
� oصور كبرية ذات لون �أ�سود و�أبي�ض حمددة ال�شكل.
الطريقة
 oدع الطفل يقلد بع�ض ما تقوم به من �أعمال تلويت
ع�شوائية
 oدع الطفل يقوم ب�أعمال التلوين بح�سب ما يطلب
منه.
 oدع الطفل ير�سم حول �أ�صابع يدك � ،أو حول �أ�صابع
يده.
 oدعه ير�سم ج�سم حمفور على لوح.
"
 oدعه ين�سخ �صورة على ورق �شفاف.
"
 oدعه يحاول �إكمال الر�سمة الناق�صة.
"
 oدعه يحاول �إي�صال النقط لإكمال الر�سم الناق�ص.
"
 oدعه يكمل تلوين ال�صورة.
2ن�شاط اللعب بال�صل�صال:املواد�:آلة للفرد  ،مادة ال�صل�صال � ،ألواح حمفور عليها
�أ�شكال
الطريقة:
 oدع الطف���ل يقل���د بع�ض ما تقوم به م���ن �أعمال ت�شكيل
ال�صل�صال الب�سيط.
 oدع الطف���ل يقوم ب�أعمال ال�صل�ص���ال بح�سب ما يطلب
منه.

ثالثا -الأ�سلوب:
.1التقليد.
 .2تنفيذ التعليمات.
 .3تبادل الأدوار.
 .4لعب دور املعلم.
 .5اللعب الع�شوائي �أو احلر.
رابعا -الن�شاطات:
 -1ن�شاط الر�سم والتلوين:
املواد� :ألوان متنوعة.
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د .طارق عبد الرحمن العي�سوي
معالج نف�سي

الداون الموزاييك الفسيفسائي ...
وتغيير ثقافتنا نحو االشخاص ذوي اإلعاقة
Mosaic Down syndrome
يعت�ب�ر الطبي ��ب الربيط ��اين الجن ��دون داون � Down Langdonأول م ��ن ن�ش ��ر يف ع ��ام ( )1866بح ��ث ي�ص ��ف في ��ه
جمموع ��ة م ��ن الأطفال الذين يت�شابه ��ون يف جمموعة من ال�صفات اخللقية املت�شابهة ويعان ��ون من الت�أخر النمائي,
والح ��ظ �أن االطف ��ال امل�صاب ��ون يت�شابه ��ون مع بع�ضهم البع�ض يف مالم ��ح الوجة والعينني وهــ ��م ي�شبهون يف ال�سمات
البدنية مع اجلن�س الأ�صـفر ف�أطـلق عليهــم (املنغوليني) ن�سبة �إىل منغوليا ( دولة تقع يف �شرق و�سط �أ�سيا بني ال�صني
ورو�سي ��ا وعا�صمته ��ا اوالن بات ��ور) وظل هذا الأ�سم �شائعاً حتى عام (1967م) حيث عرف العلماء �أنه يرجع �إىل خلل يف
الكرومو�سوم ��ات ولي� ��س له عالقة باجلن� ��س املنغويل  .وقد �أطلق على ه�ؤالء الأطفال ال ��داون ن�سبة �إليه باعتباره هو
�أول م ��ن اكت�شفه ��م و�سل ��ط ال�ضوء عليهم  ,واطلق متالزمة للداللة على وج ��ود جمموعة من اخل�صائ�ص والعالمات
وامل�ش ��كالت الت ��ي توج ��د جمتمعة يف ل ��دى حاالت ال ��داون يف �آن واحد  ,وقام العلم ��اء بف�صل هذه املجموع ��ة املت�شابهة
اخل�صائ� ��ص وال�سم ��ات ع ��ن بقي ��ة الإعاق ��ات الذهنية
االخرى.
وق���د كان العامل الفرن�سي ليج���ون � Lejeunأول من
اكت�شف �سب���ب هذة املتالزمة ع���ام ( )1959واكت�شف
وج���ود ثالث���ة ن�سخ م���ن ال�صبغ رق���م ( )21ب���د ًال من
ن�سختني وهذه املادة الإ�ضافية تغري من تناغم اجل�سم
مم���ا ينتج عنه درج���ات متفاوتة م���ن الإعاقة الذهنية
واالخت�ل�ال اجل�سمي  .وزمل���ة اعرا�ض الداون منت�شرة
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يف جمي���ع انحاء الع���امل ويف كل الع���روق الب�شرية وهي
م���ن �أك�ث�ر اال�ضطراب���ات اجليني���ة �شيوع��� ًا  .وت�ش�ي�ر
االح�ص���اءات �أن يف كل ( )800طف���ل طبيع���ي حتدث
ا�صاب���ة لطف���ل واح���د داون  ,وتزي���د وتنخف����ض ه���ذه
الن�سب���ة يف بع�ض املجتمع���ات فت�شري االح�ص���اءات �أن
الن�سبة قد تك���ون (� )1000-1أو ( . )300 – 1ومهما
كان���ت الأ�سباب فهم �أطف���ال يف حاج���ة �إىل امل�ساعدة
والتدريب والرعاي���ة والت�أهيل والتدخل املبكر كغريهم
من الأطفال الأخرين .

ومتالزم���ة داون  Down Syndromeه���ي عبارة عن
�ش���ذوذ �صبغ���ي كرمو�سومي يحدث خل���ل يف املخ واجلهاز
الع�صبي  ,مما ينتج عنه ت�أخر منائي يف اجلوانب العقلية
والإدراكية والكالمية واحلركية  .وهو ال يعترب مر�ض ًا وراثي ًا
ينتقل ع�ب�ر الأجيال  ,ويف اغلب الأحيان ال تتكرر الإ�صابة
يف العائل���ة الواح���دة �أكرث من مرة  ,وتفي���د الدرا�سات �أن
ا�صاب���ة طفل واحد يف الأ�س���رة قد يزيد من احتمال تكرار
اال�صابة بن�سبة من ( . )%2-1كما التوجد عالقة بني نوع
الغذاء �أو امل�ستوى االقت�صادي �أو �أي مر�ض قد ي�صيب الأم
قبل �أو اثناء فرتة احلمل واال�صابة بحالة متالزمة الداون �أن��واع متالزمات
الداون :
�سندروم.
هناك ثالثة �أنواع رئي�سة من متالزمة الداون:
الداون وعمر الأم :
هن���اك عالقة واحدة فق���ط ثبتت علمي ًا هي ارتباط هذا  -1التثلث ال�صبغي احلادي والع�شرين Trisomy 21

وينتج نتيجة الأنق�سام اخلاطىء للخلية �أثناء فرتة احلمل
�أو الف�شل يف االنف�صال يف مرحلة انق�سام اخللية اجلن�سية
 .وفي���ه يتكررال�صبغ���ي رق���م ( )21ث�ل�اث م���رات ب���د ًال
م���ن مرتني ليكون ع���دد ال�صبغات ( )47ب���د ًال من ()46
�صبغ���ي يف كل خلية  .وي�شكل هذا النوع الن�سبة الأعلى من
جمموع

املر�ض بعمر الأم الزمني فكلما تقدمت الأم يف العمر زاد
احتمال ا�صابة اجلنني بهذا املر�ض  ,ويزاد هذا االحتمال
ب�ش���كل وا�ض���ح �إذا زاد عم���ر الأم ع���ن (� )35سنة  .ولكن
هذا اليعني �أن الن�ساء الأ�صغر من �سن ( )35ال يلدن ابد ًا
اطف���ال م�صابون مبتالزمة داون حي���ث يوجد العديد من
احلاالت الت���ي مت والدتهم وعم���ر الأم كان �أقل من ()35
�سن���ة  ,و�أي زوجني وبدون متيي���ز معر�ضني لإجناب طفل امل�صاب�ي�ن به���ذه املتالزمة حي���ث تبلغ ن�سبت���ه ( )%95من
متالزمة داون  ,وفيما ي�أتي جدول يو�ضح العالقة بني عمر ح���االت الداون  .والوال���دان هنا طبيعي���ان متام ًا وحتتوي
الأم ون�سبة تكرار حاالت الداون .
خالياهم���ا على الع���دد الطبيعي م���ن الكرومو�سومات �إال
عمر الأم بال�سنوات ن�سبة احلدوث ن�سبة تكرار احلدوث بطفل اخر �أن انق�س���ام نواة احليوان املنوي �أو البوي�ضة حدث عر�ضي ًا
500 : 1
150 : 1
30 - 20
250 : 1
600: 1
35 - 30
مما ينتج عنه الطفل امل�صاب باملتالزمة (.)21
40 - 35
45 - 40
 45فما فوق

300 : 1
70 : 1
40 : 1

200 : 1
100 : 1
20 : 1

 -2االنتق ��ال ال�صبغ ��ي  Translocationويح���دث
ي�ش�ي�ر اجلدول �أنه مع تقدم عمر الأم الزمني تزداد ن�سبة نتيجة انتقال ال�صبغية من الزوج رقم ( )21التي ميتلكها
ح���دوث الأ�صابة كما ت���زداد ن�سبة تك���رار احلدوث بطفل �أح���د الوالدي���ن للطف���ل ولك���ن ال تظهر علي���ه �أي اعرا�ض
مر�ضي���ة � ,إال �أن���ه ينق���ل الكرومو�س���وم الطبيع���ي ()21
�أخر .
�إ�ضاف���ة اىل كرومو�س���وم �آخ���ر ملت�صق علي���ه كرومو�سوم
( )21وهك���ذا ينتج طفل حتتوي خالي���اه على كرومو�سوم
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( )21زائ���د جزء منه �أو منك�س���ر �أو ملت�صق بكرومو�سوم
اخر  .وفيه ينف�صل ال�صبغي رقم ( )21ويلت�صق ب�صبغي
اخر وي�شكل هذا الن���وع حوايل ( )%4من حاالت الداون ,
و�سب���ب هذا التحول غري مع���روف يف كثري من االحيان �إال
�أن���ه يف بع�ض االحي���ان راجع اىل وجود خلل غري وا�ضح يف
الكرومو�سومات لدى الوالدين .
 -3النوع الف�سيف�ساء املوزاييك ( املختلط ) :
وي�أت���ي امل�صطل���ح املوزايي���ك كرتجم���ة حرفي���ة للكلمة
الإجنليزي���ة � Mosaicأو الف�سيف�ساء وه���ي املادة التي
ي�ستخدمها الفنانني يف زخرفة وتزيني امل�شغوالت اخل�شبية
ويك�ث�ر ا�ستخدامها يف منطقة ال�ش���ام وم�صر  ,باعتبار �أن
ج�س���م الكائن احلي يتك���ون من العديد م���ن اخلاليا فهو
ي�شب���ة الف�سيف�ساء تلك التحفة الفني���ة التي خلقها وكونها
اهلل �سبحان���ه وتعاىل  .وموزاييك كلمة اعجمية تقابلها يف
اللغة العربية الف�سيف�ساء.
واملوزايي���ك � Mosaicأوالف�سيف�س���اء  Mosaicismنوع
ن���ادر من �أنواع زمل���ة �أعرا�ض داون ,وهو ن���وع غري وراثي
وفي���ه تكون اخلاليا خليط بع�ضه���ا طبيعي والبع�ض االخر
غري طبيعي وهم فئه تتميز ب�سرعة التعلم مقارنة بالفئات
الأخ���رى من متالزمات ال���داون �سن���دروم وميكنهم تعلم
العديد م���ن املهارات كرك���وب اخليل والبالي���ه وال�سباحة
وممار�س���ة ك���رة الق���دم  ,كم���ا ميكنه���م تعل���م املناه���ج
الدرا�سي���ة العادية باملدار�س العامة مع الأطفال العاديني.
وم���ن �سماتهم الأ�سا�سية عدم ظه���ور العالمات اجل�سمية
الظاه���رة و املمي���زة حل���االت ال���داون �سـن���دروم (التثلث
ال�صبـغ���ي) بع���د ال���والدة كاجل�س ـ���م الرخـو (ارتخ���اء �أو
�ضع���ف الع�ض�ل�ات) وت�سطح اجلانب اخللف���ي من الر�أ�س
و�صغر حج���م الر�أ�س والأذنني والعينان املائلتان �إىل �أعلى
والأن���ف العري�ض وامل�سطح وال�صغ�ي�ر والل�سان كبري وبارز
بالن�سب���ة للف���م ووج���ود خط عر����ض وحيد يف راح���ة اليد
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وغالب ًا ما تك���ون اليدان ق�صريتان وعري�ضتان مع �أحمرار
الب�شرة وامل�ش���كالت الكالمية املتنوع���ة  .وهنا ال ي�ستطيع
ال�شخ����ص غ�ي�ر املتخ�ص����ص التفرقة بني ح���االت الداون
الف�سيف�سائ���ي وبني الأطف���ال الداون الآخري���ن  .وت�صبح
ال�صفات اجل�سمية املميزة للطفل الداون �أكرث و�ضوح ًا مع
تقدمه يف العمر  ,كما لوحظ �أن معظم ال�صفات اجل�سدية
تكون موجودة منذ ال���والدة والبع�ض منها يتغري مع الأيام
بالزي���ادة �أو النق�ص���ان ,فبع�ض املظاه���ر اجل�سمية تكون
وا�ضح���ة ( اخلط املنفرد يف كف اليد  ,و�شكل اجلمجمة)
ومظاهر اخرى تتناق�ص �أو تختفي مع منو الطفل (كالأذن
احلـلزونية  ,وزيادة اغ�شية الرقبة ) واخرى تزداد و�ضوح ًا
(ت�شقق الل�سان و عيوب الأ�سنان).
ت�شخي�ص حاالت الداون الف�سيف�سائي :
الأ�شخا����ص حامل���ي ال���داون م���ن الن���وع املوزايي���ك �أو
الف�سيف�سائي لديهم كرومو�س���وم زائد يف بع�ض خالياهم
والبع����ض الآخر يك���ون طبيع���ي  .وتفيد التحالي���ل الطبية
�أن لديه���م خلي���ط م���ن اخلالي���ا العادي���ة واخلالي���ا ذات
الكرومو�س���وم الزائد  .مبعنى �أن بع����ض خاليا اج�سامهم
حتت���وي على ( )47كرومو�سوم والبع�ض الأخر على ()46
كرومو�سوم وهذا النوع ميثل ما ن�سبته ( )%1من احلاالت
امل�صاب���ة مبتالزمة داون  .ومن هنا يت�ض���ح �أنهم يحملون
نوعني من اخلاليا يف �أج�سامهم هي :

* النوع الأول  :لديه العدد الطبيعي من ال�صبغات الوراثية
( )46كروم���وزوم  .وي�ش���كل هذا النوع م���ن ( )%2-1من
جمموع حاالت ال���داون ويتميزون ب�أن العالمات اجل�سمية
عنده���م غري وا�ضح���ة ,ولديهم ق���درات عقلية جيدة مما
ي�ؤهلهم ل�سرعة التعلم والفهم والكالم واحلركة  ,ومزاولة
حياتهم ب�شكل قريب جد ًا من الطبيعي .
* النوع الث���اين  :لديه عدد ال�صبغ���ات الوراثية املوجودة
عند حاالت الداون �سندروم ( )47كروموزوم  ,وميثل هذا لديهم وجد �أنه ينق�ص مبعدل كبري عن الأطفال الآخرين,
النوع حوايل ( )%1من احلاالت امل�صابة بالداون.
مم���ا ي�سبب الكثري من الأمرا����ض  ,لكونها تدخل يف عمل
ع���ادة يت���م ت�شخي�ص احلالة بعد مرور فرتة من الزمن كل خاليا اجل�سم .
لع���دم ظه���ور اعرا�ض ظاه���رة عل���ى الطفل بع���د الوالدة
مبا�ش���رة ت�ستدع���ي التدخ���ل الطب���ي  ,ولك���ن م���ع التقدم
الطب���ي ومهارة الكثري من اطب���اء الأطفال ا�صبح الك�شف
عن حاالت ال���داون الف�سيف�سائي �أكرث ي�سر ًا  ,وهذا عك�س
ح���االت الداون احلادي والع�شرين ال���ذي يكت�شفه االطباء
بعد الوالدة مبا�شرة .

وق���د تتعر����ض الأ�س���رة حلال���ة من القل���ق والتوترعند
ظه���ور ا�صابة بال���داون الف�سيف�سائ���ي ويت�ساءلون هل من
املمك���ن تك���رار الأ�صابة يف حمل اخ���رى ؟ وتكون اجابات
املعاجل�ي�ن �أن كله بق���در اهلل �سبحانه وتعاىل ولكن احلمل
يف طف���ل اخر يحمل هذا النوع ن���ادر جد ًا وال توجد ارقام
دقيقة تدل على ن�سبة حدوثه .

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

�أ�سباب ال�شذوذ الكرومو�سومي:

 فح�ص دم الطفل حيث يقوم الطبيب بفح�ص من (- 20 ) 25من خاليا دم الطفل ف�إذا كانت جميع اخلاليا حتمل
ع���دد ( ) 47من الكروموزمات ف����إن الطفل ي�شخ�ص على
�أنه من حاالت التثلث احلادي والع�شرين Trisomy 21
حيث يتكررال�صبغي رقم ( )21ثالث مرات بد ًال من مرتني
ليك���ون عدد ال�صبغات ( )47بد ًال من (� )46صبغي يف كل
خلية � .أما �إذا كانت بع�ض اخلاليا حتمل ( )47كرومزوم
والبع����ض الآخ���ر ( )46ف�إن الطفل ي�شخ����ص على �أنه من
حاالت متالزمة داون متعددة اخلاليا (الف�سيف�سائي).

تب�ي�ن البح���وث والدرا�س���ات �أن ال�ش���ذوذ �أو اخلل���ل
الكرومو�سوم���ي يعت�ب�ر �أك�ب�ر �سبب م���ن �أ�سب���اب الإ�صابة
بالإعاق���ة الذهنية  ,فهو م�سئ���وول عن ( )%10من حاالت
الإعاقة الذهنية وثب���ت �أن اخللل ي�ؤدي �إىل وفاة طفل من
كل ( )150طف ًال حديث الوالدة  ,و�أنه م�سئول عن ()%25
م���ن حاالت الإجها�ض يف الأ�شه���ر الأوىل من احلمل وعن
( )%50من حاالت العقم عند الن�ساء و( )%20من حاالت
العقم عند الرجال  .وبالرغم من البحوث التي اجريت يف
ال�سنوات الأخرية على ح���االت ال�شذوذ الكرومو�سومي �إال
�أنها مل ت�صل اىل و�سائل ناجحة للوقاية من حدوث ال�شذوذ
 .و�أ�صب���ح م���ن ال�سهل الأن التعرف على ع���دد من ال�صور
املختلفة لهذا ال�شذوذ  .كما �أ�ضحى من ال�سهل فح�ص دم
الوالدي���ن ممن لديهم طفل داون يف حالة رغبتهم �إجناب

 من الإجراءات الفنية التي يقوم بها الأطباء لت�شخي�صحاالت الداون �أخذ عينة من اجللد لتحليلها وفح�صها .
 -فح�ص هرم���ون الغدة الدرقي���ة Thyroid Gland
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طف���ل �آخر  ,والتنب�ؤ مبا �إذا كان الطفل التايل �سوف يكون اخلالي���ا نوع به العدد الطبيعي م���ن الكرومو�سومات ونوع
لدية ا�صابة عقلية كرومو�سومية �أم ال  .ويف يناير من �سنة فيه ( )47من الكرومو�سومات .
( )1970ن�شر املركز القومي للبحوث العلمية عن الإعاقة
ويق�صد بالكرومو�سومات ال�صبغات الوراثية وهي عبارة
العقلي���ة يف الدمنارك بحث ًا بني �إم���كان التنب�ؤ مبا �إذا كان
ع���ن ع�صي���ات �صغ�ي�رة داخل ن���واة اخللي���ة وحتمل هذه
الطف���ل �سيولد طبيعي��� ًا �أم �سيولد يعاين م���ن اعاقة عقلية
الكرومو�سوم���ات يف داخلها تفا�صيل كاملة ل�شكل الإن�سان
عن طري���ق اجراء فح����ص وحتلي���ل ميكرو�سكوبي لقطرة
.وله���ا حمتوى نووي ذو تركيبة فري���دة ون�شاط خا�ص كما
من ال�سائل ( الأمنوى ) املحيط باجلنني من الأم احلامل
�أن لها خا�صي���ة االنق�سام الذاتي مع احلفاظ على خوا�ص
وت�ؤخ���ذ م���ن الأم �أثن���اء الأ�سب���وع (� 10أو  )12م���ن فرتة
ال�شكل والوظيف���ة على مدى االنق�سامات اخللوية املتتابعة
احلمل.
 .ويحمل ال�شخ�ص العادي ذكر ًا �أو انثى ( )46كرومو�سوم
كما يوجد عدد من الأ�سباب والعوامل التى ت�ؤدي �إىل تعدد تك���ون على �ش���كل ازواج وهي مرقمة م���ن ( ) 22-1بينما
الزوج رقم ( )23ال ي�أخذ رقم ًا وهو الزوج املحدد للجن�س.
اخلاليا لدى ال�شخ�ص امل�صاب منها :
ويرث الإن�سان ن�ص���ف الكرومو�سومات من االب ون�صفها
* البوي�ض���ة امللقح���ة حتم���ل ( )46كرومو�س���وم وم���ع
م���ن الأم ( 46 = 23 + 23كرومو�س���وم ) وكرومو�سومات
الأنق�سام���ات للخالي���ا ت�صب���ح احدى اخلالي���ا بها ()47
الأم تنتق���ل �إىل الوليد عن طريق البوي�ضة وكرومو�سومات
كرومو�س���وم فاخلاليا التي ن�ش�أت من اخللية الأوىل �سوف
الأب عن طريق احليوانات املنوية  ,وعندما يلقح احليوان
يكون بها ( )46كرومو�سوم بينما اخلاليا الأخرى ي�صبح
املن���وي البوي�ض���ة تكتم���ل ع���دد الكرومو�سوم���ات وت�صبح
بها ( )47كرومو�سوم .
( )46وبعده���ا حتدث العديد من االنق�سامات ويبد�أ تكون
* البوي�ض���ة امللقح���ة بها ثالثة ن�سخ م���ن الكرمو�سوم رقم الوليد .
( )21واثناء الأنق�سامات فق���دت احدى اخلاليا الن�سخة
•�أنواع الإ�ضطرابات الكرومو�سومية :
الزائ���دة ف�أ�صب���ح ع���دد الكرومو�سوم���ات ( )46ونتج عن
ه���ذه اخللية عدة خاليا وا�صبح ال�شخ�ص لديه نوعني من  -تبادل الأجزاء بني كرومو�سومني �أو اكرث.
 حذف جزء من الكرومو�سوم . الزي���ادة �أو النق�ص���ان يف ع���دد �أو اج���زاء م���نالكرومو�سومات.
 وجود كرومو�سوم غري عادي .•الفروق بني ذكاء املوزاييك و التثلث (: )21
يف ع���ام 1991م ن�شر تقرير عن الف���روق يف النمو العقلي
بني اطفال متالزمة داون املتعدد اخلاليا والتثلث احلادي
والع�شرين وقام���ت الدرا�سة بعقد مقارنة بني ( )30حالة
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من الن���وع متعدد اخلاليا و( ) 30حالة م���ن النوع التثلث
احلادي والع�شرين وكان من نتائج الدرا�سة ما يلي :
 اظهرت النتائج �أن معدل ذكاء الأطفال متعددي اخلاليا�أعلى من التثلث احلادي والع�شرين .
 كم���ا اظهرت نتائ���ج الدرا�س���ة �أنه كلم���ا زادت اخلالياالطبيعية لدى الفرد كلما زاد معدل ذكاءه .
وتتمي���ز متالزم���ة الداون بتفاوت الق���درات العقلية من
الإعاقة الذهنية الب�سيط �إىل ال�شديد  ,ويف �أغلب الأحيان
�إعاق���ة ذهنية متو�سطة  ,ويحتاج ه����ؤالء الأطفال لف�صول
تدريبي���ة خا�صة (مدار����س الرتبية اخلا�ص���ة) ويف بع�ض
احل���االت ميكن و�ضعهم يف ف�صول تعليمية عامة ( الدمج
الكلي �أو الأكادميي) �إذا كانت قدراتهم العقلية ت�ساعدهم
عل ذلك ون�ضجه���م االجتماعي متقدم مما ي�ساعدهم يف
احل�ص���ول عل���ى م�ستوى تعليم���ي �أعلى  ,وه���م ي�ستطيعون
العي����ش امل�ستق���ل ع���ن طري���ق التعلي���م امل�ستم���ر والدعم
املبا�شر.
كم���ا دلت درا�سة طبقت يف ق�س���م علم الوراثة الب�شري
يف كلي���ة الط���ب يف فرجيني���ا عل���ى عينة م���ن( )45طف ًال
موزاييك وج���د �أنهم يت�أخرون ع���ن ا�شقائهم العاديني يف
اكت�س���اب املهارات والن�ضج الع�صب���ي  .كما طبقت درا�سة
مقارن���ة عل���ى ( )28طف���ل موزايي���ك و( )28طف���ل داون
الثالث���ي وكانوا من نف�س العم���ر واجلن�س �أظهرت النتائج
�أن الأطفال املوزاييك �أ�سرع يف اكت�ساب املهارات احلركية
مثل احلب���و واجللو�س والوقوف وامل�ش���ي مقارنة باالطفال
ال���داون الثالث���ي  ,وال يوجد ف���روق ذات داللة يف اكت�ساب
املهارات اللغوية والكالم بني النوعني .

والبح���وث وج���دت �أن ال�ضمور الذي ي�صي���ب الغدد داخل
ج�س���م ه����ؤالء الأ�شخا�ص ه���و ال�سبب الرئي�س���ي وراء هذه
الظاهرة وم���ن �أهم الغ���دد التي ت�ص���اب بال�ضمور الغدة
ال�سعرتي���ة ( الغدة التوتية ) وه���ي الغدة الرئي�سية جلهاز
املناعة  .وهذه الغدة تبد�أ يف ال�ضمور عند العاديني بعد �سن
البل���وغ  ,ولكن عند حاالت الداون تب���د�أ الغدة يف ال�ضمور
بعد الوالدة وهذا ي�سبب بع�ض اال�ضطرابات الوظيفية التي
يتعر����ض لها الطفل الداون  ,وهي غدة م�س�ؤولة عن مناعة
اجل�سم وت�ؤثر على النمو وخ�صو�ص ًا طول القامة .
•م��ن �أي��ن يح�ص��ل الوالدي��ن عل��ى امل�ش��ورة
والعالج؟

عل���ى الوالدي���ن الت�سلح بال�صرب ومعرف���ة �أن رحلة امليل
تبد�أ بخطوة وعليهم الذه���اب �إىل عدد من التخ�ص�صات
الطبي���ة والت�أهيلي���ة بهدف الت�أك���د �أن الطفل ال يعاين من
م�ش���كالت �صحية ويك���ون الهدف الكبري ال���ذي امامنا هو
�سرعة الك�شف والتدخل املبكر وهذا له ابلغ االثر يف تقدم
احلالة م���ن اجلانب ال�صحي مما ي�ؤهل���ة للتدريب اجليد
•الهرم املبكر ؟
وي�ساع���د على دجمه مع الأطفال الآخرين بي�سر و�سهولة .
وللوق���وف على ا�سب���اب الهرم املبكر للأطفال امل�صابني ومن التخ�ص�صات التي يجب �أن تقوم بفح�ص الطفل فور
بال���داون  ,اجري���ت يف ه���ذا املج���ال عدد م���ن الدرا�سات اكت�شاف الأ�صابة كل من :
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 -طبيب اطفال .

من ا�صابته بالعدوى وحت�صينه بالتطعيمات الالزمة .

 -اخ�صائي القلب والأوعية الدموية .

 اج���راء حتالي���ا لتحديد ن�سب���ة ال�سكري بال���دم  ,ون�سبةهرم���ون الغ���دة الدرقي���ة  Hypothyroidismلع���دم
نق�صة ملنع التدهور العقلي .

 اخ�صائي اجلهاز التنف�سي �أو اجلهاز اله�ضمي . -اخ�صائي الوراثة ال�سريرية Clinical Geneticis

 طبيب العيون . -اخ�صائي العظام .

 الع�ل�اج اجلراحي للحاالت التي تعاين من عيوب خلقيةبالقل���ب �أو القناة اله�ضمي���ة  ,وا�ستئ�صال الزوائد الأنفية
التي ت�سبب توقف التنف�س اثناء النوم .

 -اخ�صائي الأمرا�ض الع�صبية .

 على الوالدين الت�أين والعناية عند حمل الطفل امل�صابخا�ص���ة يف ال�شه���ور الثالث���ة الأوىل بعد ال���والدة ,وتقدمي
العالج الطبيعي بهدف حت�سني املهارات احلركية وحمايته
من الت�شوه���ات املحتملة و�إعادة ت�أهيله اىل �أق�صى درجة
ممكنة من االعتماد على النف�س والتكيف والتعاي�ش

 -اخ�صائي ال�سمعيات . Audiologist

م���ع املجتمع  .كما نن�صح باملتابع���ة الدورية ملعرفة مدى
التح�سن وو�ضع الربامج التي تتنا�سب وطبيعة املرحلة .

 طبيب الأمرا�ض اجللدية . اخ�صائي العالج الطبيعي . اخ�صائي العالج الوظائفي . اخ�صائي �أمرا�ض نطق وكالم . -االخ�صائي النف�سي � -أو املعالج النف�سي .

 تدري���ب الطفل على غلق الفم ولكن علينا الت�أكد من �أناملمر الهوائي غري مغلق .

 التقلي���ل من الأطعمة عالي���ة ال�سعرات احلرارية والعمل•الربامج العالجية للطفل املوزاييك :
على زيادة الن�شاط الإجتماعي والرتفيهي الهادف و�شغل
من املعروف �أن عالج حاالت الداون يرتكز على عالج
�أوقات الفراغ .
وتعديل الأعرا�ض امل�صاحبة فقط النه الميكن ا�صالح
اخللل اجليني  ,وتتم يف البداية عملية التقييم والت�شخي�ص ثانياً  :العالجات النف�سية والأ�سرية :
ال�شامل بهدف و�ضع اخلطة العالجية املنا�سبة .
 البد من متت���ع الوالدين والعامل�ي�ن واملعاجلني بال�صربوا�ضع بني يد الوالدين والعاملني يف املجال ممن يرغبون والإميان باهلل �سبحانه وتعاىل واحلكمة واحلنان والعطف
يف تقدمي العالج وامل�شورة للأطفال املوزاييك جمموعة واالبت�سام  ,والذهاب �إىل الطفل مل�ساعدته  ,وتقبل او�ضاع
الطفل  ,وتلبية حاجاته .
من اخلطوات املي�سرة للت�أهيل والتدريب :
 يراع���ى �أن يكون اجلو املحي���ط بالطفل م�شوق مع البعداو ًال  :العالجات والفحو�صات الطبية :
عن التوت���ر وال�ضغوط بقدر الإمكان  ,ومن املهم التفاهم
 �سرع���ة اكت�شاف وعالج امل�ش���كالت ال�صحية امل�صاحبةوالتع���اون بني الوالدي���ن  ,والتحدث م���ع بع�ضهما البع�ض
الت���ي قد يعاين منها الطفل بعد ال���والدة مبا�شرة  ,واحلد
وي�شد كل واحد من همة الأخر.
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 -ا�ش�ت�راك الأ�س���رة يف �إحدى جماع���ات الدعم ( حتدث ثالث ًا  :العالجات الرتبوية التعليمية :

الأم م���ع امه���ات لديه���ن نف����س امل�شكل���ة) يفي���د يف تقبل
 التدري���ب والتن�شيط املبكري���ن والدعم املبا�شر من �أهماملوق���ف والتخفيف من امل�شاعر امل�ؤملة واكت�ساب املزيد من
العوامل التي ت�ساعد على تقدم الطفل واكت�سابه املهارات
امله���ارات واملعلومات حول اال�صاب���ة وهذا ما جنده حالي ًا
املختلف���ة وت�ؤهل���ه للت�سجي���ل باملدار����س العادي���ة  ,وميكن
عرب ال�شات واملواقع االلكرتونية واملدونات .
ت�سجيله يف ريا�ض الأطفال العادية .
 البح���ث ع���ن املعلوم���ات ال�صحيح���ة م���ن املعاجل�ي�ن اع���داد خط���ة تربوية فردي���ة ( )IEPيتم م���ن خاللهاوالأخ�صائي�ي�ن النف�سي�ي�ن  ,وت�سجيل���ه ب�أح���د اجلمعي���ات
حتدي���د م�ستوي���ات الطف���ل احلالية يف جمي���ع اجلوانب ,
الأهلي���ة مل���ا يتوفربها من دع���م وم�ساع���دة وتفاهم وي�سر
وحتديد االهداف بدقة .
و�سرع���ة يف تلبي���ة مطال���ب الأ�س���رة مقارن���ة بامل�ؤ�س�سات
 الدمج الأكادميي مع الأطفال العاديني .احلكومية .
 التدري���ب عل���ى مه���ارات احلي���اة اليومي���ة وامله���اراتاال�ستقاللية الذاتية  ,و�ضبط عملية الإخراج .
 التدري���ب عل���ى امله���ارات الإدراكي���ة  ,وتنمي���ة الذاكرةوحتدي���د امل���كان والزم���ان  ,والتدري���ب عل���ى امله���ارات
اال�ستيعابية كاملطابقة والتمييز وادراك الزمن وغريها.
 م���ن املهم بث الثقة يف نف�س الطف���ل وابراز ما لديه منق���درات ومهارات و�شعوره من املحيطني �أنه طفل مرغوب
وان���ه يلق���ى كل االهتم���ام والرعاية واحل���ب والعطف من
الوالدين .

 طريق���ة التعليم الف���ردي املربمج  ,وتق���وم على تدريبالطف���ل ح�سب قدرت���ه على التعل���م  .ويق�ص���د بالربجمة
تق�سي���م املنهاج املدر�س���ي �إىل خطوات �صغ�ي�رة مرتابطة
وتق���دم للطف���ل بطريقة �شيقة وجت���ذب انتباه���ه  ,ويقوم
املعلم بدرا�سته للمقرر والعمل على حتليله ويحدد خطواته
ويرتبه���ا ح�سب ما بينها م���ن عالقات وير�شد الطفل �إىل
الوحدات التي يدر�سها وي�شجع���ه على درا�ستها بال�سرعة
الت���ي تنا�سب �إمكانات���ه  ,وي�ساعده يف اكت�ش���اف ال�صواب
واخلط�أ وي�صحيح الأخطاء من
خالل الطفل نف�سه وهو نوع من التعليم الفردي .

وتعم���ل الأ�سرة الواعي���ة على ا�ستب���دال امل�شاعر ال�سلبية
 ين�ص���ح بتعدي���ل ال�سلوك من خ�ل�ال الأن�شط���ة الهادفةبامل�شاعر االيجابية لدى طفلها والعمل على تعزيز ال�سلوك
واملحببة للطفل ويف�ضل ا�ستخدام اللعب يف املراحل الأوىل
ال�سوي الهادف وجتاهل ال�سلوك غري املنا�سب.
من التدريب  ,كما ميكن ا�ستخدام عدد من املهارات عند
 ع���دم التفرق���ة بينه وب�ي�ن اخوانه الآخري�ي�ن ومن املهم التعديل كالر�س���م �أو التلوين �أو الفك والتنظيم والرتكيبم�شاركت���ه يف املواق���ف الإجتماعي���ة م���ع اف���راد ا�سرته  ,والت�صنيف .
وم�ساعدته على �إبراز مالديه من مواهب وقدرات  ,وتنمية
 التدريب على اخليال من خالل الر�سم من الذاكرة وهوروح االعتماد على النف�س .
مغم����ض العينني مث���ال �أن ير�سم دائ���رة �أو مثلث �أو ي�ضع
 اح�ت�رام عواطفه���م واب���داء الإعج���اب ب�إجنازاته���م �أذنني �أو عينني لوجة مر�سوم على بطاقة من الورق .و�أعمالهم  ,وت�شجيعهم امل�ستمر .
 ا�ستخ���دام برنام���ج املاكت���ون لتطوير املف���ردات اللغوية37

( )1978وه���و برنام���ج لغوي مت ت�صميم���ه خ�صي�ص ًا النف�سي واجل�سمي والعقلي .
لتطوير عملية التوا�صل واللغ���ة وتعلم مهارات القراءة
رابع ًا  :العالجات الكالمية النطقية :
والكتابة للأطفال والبالغني اللذين يعانون من �صعوبات
 الت�أكد من �سالمة اع�ض���اء النطق والكالم كالل�سانيف التوا�صل �أو التعلم .
وال�شفاة واحللق وغريهم .
 الربنام���ج املن���زيل للتدخ���ل املبكر لتثقي���ف �أمهات التدري���ب عل���ى ادراك اللغ���ة  ,وا�ستخ���دام اللغة يفالأطفال املعوقني من �سن امليالد وحتى �سن
احلياة اليومية ( اللغة اال�ستقبالية ) ويدرك الوالدين
ت�سعة �سن���وات ( البورتيج  )1969ويخت�ص بالتدخل
�أن لدى الطفل م�شكلة نطقية ولغوية  .وعليهم توفري بيئة
املبك���ر لتدري���ب امه���ات االطف���ال املعوق�ي�ن داخ���ل
منا�سب���ة ثرية الكت�ساب اللغ���ة والكالم  ,وكرثة تبادل
منازلهم.
النقا�ش مع الطفل بلغة �سهلة ووا�ضحة ومفهومة.
 طريق���ة ماريا منت�سوري وتعتم���د على ( احلوا�س – ا�ستخ���دام العدي���د م���ن الو�سائل مث���ل ( الق�ص�صالأ�ص���وات – الت���ذوق ) وته���دف �إىل تطوير القدرات
وال�ص���ور امللون���ة وبرامج احلا�س���وب ) وت�شري الكثري
واحلوا�س واالعتماد على النف�س .
من نتائ���ج الدرا�س���ات العربية �أن ا�ستخ���دام الربامج
 برنام���ج �إيتـ���ارد  Itardبرنام���ج تعليم���ي لتدريب احلا�سوبي���ة ي�ساعد على تنمية امله���ارات اللغوية لدىحاالت الداون .
الطفل على املهارات الأ�سا�سية .
 طريق���ة �سيج���ان Segainالتدري���ب م���ن خ�ل�ال خام�س ًا  :العالجات املهنية والريا�ضية املعدلة :احلوا����س  ,وتنمية املهارات احلركي���ة واكت�شاف البيئة
 ممار�س���ة الرتبي���ة الريا�ضية املعدل���ة Adaptedاملحيطة.
 Physical Fducationبه���دف التدري���ب عل���ى
طريقة اخلربة الرتبوية جلون ديوي John Deweyامله���ارات احلركي���ة وتقوي���ة ع�ضالت اجل�س���م والعملوتعتمد على التعليم من خالل اخلربة وربط ما يتعلمه عل���ى تعديل ال�سل���وك واكت�ساب امله���ارات االجتماعية
الطفل يف وحدات عمل تنا�سب �سنه وقدراته وميوله  .م���ن خالل اللعب وممار�سة التمارين الريا�ضية  ,ورفع
الروح املعنوية ,واكت�ساب احلركات الر�شيقة املالئمة.
 طريق���ة ( ديك���وريل ) مدر�سة احلي���اة من احلياة ,ويهدف الربنامج تعليم الطفل ما يريده ويرغب فيه  - ,م���ن املهارات املهم���ة م�شاركته يف اللع���ب اجلماعي
والتدريب على دقة املالحظة وتنمية املهارات احلركية  ,وامل�شارك���ة يف االلع���اب الفردي���ة �أو اجلماعي���ة حتت
ا�شراف مدرب .
والقدرة على التمييز احل�سي .
 طريقة (د�سكدر�س)  Descocudresوتعتمد على  -توفري فر�ص العمل للحاالت التي مت تدريبها وت�أهيلهااجليد  ,يف الأعمال الب�سيط���ة وامل�ساعدة والنظر �إىل
تدريب احلوا�س واالنتباة لالمور
العمل كقيمة وهدف ولي�س �إىل نوعية العمل �أو �شكله.
احل�سي���ة والتدريب وفق��� ًا الحتياجات الطفل املعوق ,
ومراع���اة التعليم املنا�سب لقدراته وخ�صائ�ص منوهم
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أنـا أحــــــــــــب

(قصــة عـن التوحــد)
مرحبا  .....ا�سمي جنا وعمري ع�شر �سنوات ,يف ال�صف اخلام�س
االبتدائي � ,أحب مدر�ستي و�أحب �أخي جاد

جاد عمره �أربعة ع�ش���رة �سنه وعنده توحد  ......هل تعرفون ما هو
التوحد؟
التوحد هو �ضع���ف يف الدماغ ي�صيب الطفل يف �أوائل عمره وي�ستمر
معه طوال حياته .
الأطف���ال مثل ج���اد لديهم م�شكلة لغوي���ة تعيقهم م���ن التوا�صل مع
االخرين والتعبري عن احتياجاتهم و�صعوبة يف التوا�صل االجتماعي
واللعب التخيلي.
�أحب دائما �أن �ألعب مع �أخي جاد بعد االنتهاء من واجباتي املدر�سية
�ألعابا يحبها ويتعلم منها بنف�س الوقت وبالرغم من عدم النظر ايل
�أثناء اللعب وهذه احدى عالمات التوحد االانني ا�ستمتع باللعب معه
النه ي�ضحك وي�صدر ا�شارات تعرب عن فرحه وطلبه بلعب املزيد من
اللعب....... ،
يف بع�ض الأحيان �أدخل اىل غرفة �أخي جاد و�أجده يبكي � ,أحاول �أن
�أعرف ال�سبب لك���ي �أ�ساعده ولكني ال �أعرف ف�أحاول التحفيف عنه
واللعب معه �أو قراءة ق�صه له.
بع�ض املرات جاد ي�ضحك ويقع على الأر�ض من ال�ضحك ال�شديد فما
علي �سوى ال�ضحك معه حتى ي�شعر بانني �أ�شاركه �شعوره اللطيف.
ي�شع���ر جاد �أحيانا بالقل���ق  ,خا�صة عندما ت�سري االمور على غري ما
ه���و متوقع ف�أح���اول م�ساعدته يف التعبري عما يري���ده لأحفف توتره
حتى ي�شعر بالراحة..
�أخي ج���اد يحب املو�سيقى كث�ي�را لدرجة انه يك���ون يف قمة �سعادته
عن���د اال�ستماع اليه���ا و�أنا دائما �أفعل كما تفع���ل �أمي معه ومدر�سيه
يف املدر�سة و�أ�ستخ���دم املو�سيقى كمعزز للقيام مبا مطلوب منه من
عمل
�أ�شع���ر بع����ض امل���رات ب����أن �أخ���ي ج���اد ال ي�سم���ع جي���دا خا�ص���ة
عندم���ا �أنادي���ه با�سم���ه ولكنني �أتذكر ف���ورا بانه ي�سم���ع املو�سيقى
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جـــــــــــــــــــــاد
بقلم :جنا أخت جاد

ويف���رح به���ا ولكنه يبدو وك�أن���ه ال ي�سمع وهي عالم���ة �أخرى للتوحد
وقد تعودت على ذلك...

ج���اد يع���اين بع����ض امل�ش���اكل يف اللع���ب م���ع الأطف���ال االخري���ن
رغ���م انه يحب اللع���ب ويحاول ,ولكن هو يلعب مع���ي الين �أحبه وهو
يعرف ذلك.
عند كن���ت �أ�صغر �سن���ا خا�صةعندما ي�س�أل���وين �أ�صدقائي عن �سبب
ت�ص���رف ج���اد الغريب يف بع����ض املرات كرفرف���ة يدي���ه �أو الدوران
ح���ول نف�سه ف�أرد عليه���م بانني ال �أعرف  ,ولكن بع���د �أن تعلمت عن
حال���ة �أخي جاد �أ�صبحت �أجيبهم وبدون خجل ب�أن �أخي لديه م�شكلة
بالتعب�ي�ر عما يدور يف عقله وعلين���ا جميعا احرتامه وم�ساعدته قدر
االمكان.....
اعاق���ة �أخ���ي جاد ال تخيفن���ي وال تقلقني ب���ل بالعك����س �أعطتني قوة
وامي���ان �أكرث و�أنا �أح���ب االن وبكل منا�سب���ة �أن �أ�ساعد الأطفال مثل
ج���اد و�أ�ساعد االخرين للتعلم عن التوح���د كما فعلت مع زمالئي يف
املدر�سة عندما �شرحت لهم بطريقتي ما تعلمته عن التوحد وعربت
لهم عن حبي واحرتامي الكبري لأخي جاد
�أت�س���اءل �أحيان���ا ماذا لو ل���دي �أخ ال يعاين من التوح���د� .أعتقد ب�أن
احلي���اة �ستكون ممل���ة ! النني حق���ا �أ�ستمت���ع باللعب مع���ه وما كنت
�س�أ�شعر بالفرح نف�سه لو كنا مت�شابهني .....
االن وبع���د �أن ق���ر�أمت ق�صت���ي وتعرفت���م �أك�ث�ر ع���ن التوح���د  ,اذا
م���ررمت بطف���ل يت�ص���رف بغراب���ة ال تت�سرع���وا باحلكم علي���ه فقط
تذك���روا ب�أنه���م �أطف���ال مثلن���ا ولك���ن �صعوبته���م بالتعب�ي�ر ع���ن
م�شاعره���م هو ال�سب���ب  .....وال تن�س���وا ب�أن لديه���م م�شاعر مثلنا.
�أهدي ق�صتي اىل �أخي جاد �أوال الذي �أحرتمه و�أحبه

اهـــــــــــداء
�إىل �أمي و�أبي اللذان �ساعدوين يف معرفة الأعاقة عند �أخي جاد
وغر�سوا يف حب وم�ساعدة املعاقني .
�إىل �أ�صدقائي يف املدر�سة الذين ي�س�ألونني عن �صحة جاد وعن
كيفية التعامل معه.
�إىل كل طفل لديه �أخت �أو �أخ من ذوي التوحد �أو االعاقات االخرى.
41

اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
وبالتعاون مع برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمـم املتحدة االمنائية ( �أجفند )

“دورة في تشخيص وعالج االضطرابات
النفسية والعصبية لألطفال”.

كتب �صالح مر�سي  -املن�سق العام للدورة
�صرح �سعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
خالل افتتاحه يوم ال�سبت ( 2011/02/26م ) لدورة ت�شخي�ص وعالج اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية للأطفال والتي
تق���ام بقاع���ة الل�ؤل�ؤة بفن���دق رم ـ ــادا وملدة (  ) 5خم�سة �أي���ام تنتهي يف (  )2011/03/02ب�أن ه���ذه الدورة والتي تعترب
االوىل م���ن نوعه���ا والتي تعقد عل���ى �أر�ض قطر اخلري والعطاء انطالق��� ًا من ا�ستخدام التقني���ات امل�ساعدة الكرتوني ًا يف
ع�ل�اج اال�ضطراب���ات النف�سية والع�صبي���ة للأطفال من خالل مراك���ز متخ�ص�صة يف املجال ومنها مرك���ز الدكتور هاين
احلن���اوي بالقاه���ره و�أي�ضا نق���ل خربة جديدة من خ�ل�ال ا�ست�ضافة الدكتورة امي���ان بيومي من جامع���ة �إميان بفرن�سا
وتخ�ص�صها يف العالجات النف�سية واملعرفية امل�ستخدمة باجلامعة هناك وكذا جمعيات االعاقة الذهنية للأطفال بفرن�سا
م���ع ت�سليط ال�ضوء عل���ى الو�سائل والأجهزة احلديثة امل�ستخدم���ة ب�أوروبا يف هذا املجال من حي���ث الت�شخي�ص والتدريب
والع�ل�اج وت�شم���ل ا�ستخ���دام برامج تنمية امله���ارات والتواف���ق الع�ضلي والع�صبي م���ن خالل الأجه���زة احلديثة واجهزة
الكمبيوتر ومنها �أجهزة تن�شيط ف�صو�ص املخ املختلفة بعد القيا�س بربامج التدريب املعريف وا�ستخدام املوجات ال�صوتية
يف تن�شيط مراكز االدراك وحت�سني القدرات الذهنية و�أي�ضا يف عالج امرا�ض ال�صرع وفرط احلركة و�صعوبات التعلم .
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وق���د كان للإعالن عن الدورة من خالل ال�صحف
املحلية دور بالغ يف توا�صل املجتمع املدين مع اجلمعية
للح�ص���ول عل���ى ال���دورة من خمتل���ف �أف���راد املجتمع
خا�صة �أولياء الأمـ ــور والعاملني يف املجال وفرق الدعم
التعليمي اال�ضايف باملدار�س امل�ستقلة التابعــة للمجل�س
االعل ـ���ى للتعلي���م وو�صــل ع���دد املتقدم�ي�ن لاللتحـ ــاق
بالدورة (  )150م�شارك وم�شاركة ونظر ًا للرغبة يف �أن
تعم الفائدة فقد مت و�ضع جمموعة من املعايري الختيار
(  ) 60م�شاركـ��� ًا م���ن كافة النوعي���ات والتخ�ص�صات
 ،وق���د و�صل عدد املقبولني م���ن القطريني والقطريات
( ) 35م�ش���ارك ًا وم�شارك���ة وع���دد (  ) 6م���ن �أولي���اء
الأمـور  )19 ( ،من املقيمني والعاملني باجلمعية وفرق
الدعم باملدار�س امل�ستقلة .
و�صرح �سعادته بالدور الفاعل لربنامج اخلليج العربي
لدعم منظمات الأمم املتحدة االمنائية ( اجفند) يف
دعم وتفعي���ل �أن�شطة اجلمعي���ة وبراجمه ـ ــا منوها �أن
( اجفن���د ) الذي مت ان�شاءه م���ن قبل حكومات كل من
دول���ة قطر واململكة العربي���ة ال�سعودية ودولة االمارات
العربية املتحدة ودولة الكويت و�سلطنة عمان ومملكة
البحرين لدعم امل�شاريع التنموية ذات الطابع االن�ساين
املق���رر تنفيذها ل�صالح الدول النامية عن طريق دعم
جهود منظم���ات الأمم املتحدة االمنائي���ة وامل�ؤ�س�سات
واملنظم���ات واجلمعي���ات الأهلية العامل���ة يف امليدان .
وتعت�ب�ر دولة قط ـ ــر م���ن الدول امل�ؤ�س�سة لربنامج

�سعادة ربيعة الكعبي يكرم امل�شاركني

اخللي���ج العرب���ي لدع���م منظم���ات الأمم املتح���دة
االمنائية وت�ساه���م يف موارده املالية منذ ان�شائه ف�إنها
تتطل���ع دائما اىل جن���ى ثمار م�ساهمته���ا يف مواردها
والربامج املالية عن طريق دعم الربنامج للم�شروعات
االن�ساني���ة واالجتماعي���ة الت���ي ميكن تنفيذه���ا حملي ًا
خلدم���ة املجتمع القط���ري بجميع م�ستويات���ه وفئاتـه .
ऀ كم���ا نـ ـ ــوه �سعادة ال�شي���خ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين
رئي����س جمل�س �إدارة اجلمعية ب�أه���داف الدورة م�شيد ًا
مبحاورها الت���ي متثلت يف جانبني هام�ي�ن واعتربهما
جناحان متكامالن للخدمات التي تقدم لال�ضطرابات
النف�سي���ة والع�صبي���ة للأطفال عام���ة وللأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة ب�شكل �أ�سا�سي و�أكد ان االهتمام
بالت�شخي�ص يعترب من �أولويات العمل ال�صحيح وو�ضع
الأمور يف ن�صابه���ا حتى ميكن على �أ�سا�س الت�شخي�ص
ال�سليم و�ضع اال�سرتاتيجيات ال�صحيحة لعملية العالج
خا�ص���ة وان ال���دورة تهت���م باال�ضطراب���ات النف�سي���ة
والع�صبي���ة والت���ي له���ا جان���ب
فاع���ل وه���ام يف �أعرا�ض �ضعف
الرتكي���ز واالنتب���اه والذاك���رة
والتده���ور الدرا�س���ي واعرا�ض
ف���رط احلركة ونق����ص الرتكيز
كم���ا ان اهتمام حم���اور الدورة
ببع�ض الأمرا�ض واال�ضطرابات
مثل التوحد وا�ضطراب الن�شاط
الكهربائ���ي للم���خ و�أعرا����ض
ال�ص���رع والنوب���ات ال�صرعي���ة
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الك�ب�رى تعت�ب�ر ذات �أهمية
وعالق���ة وطيده مب���ا يعانيه
فئ���ة عزيزة علين���ا من ذوي
االحتياجات اخلا�صة .
و�أو�ض���ح �سع���ادة ال�شيخ
ث���اين ب���ن عب���د اهلل �آل
ث���اين رئي����س جمل����س �إدارة
اجلمعي���ة ب����أن ه���ذه الدورة
والت���ي تعترب بح���ق من اهم
ال���دورات املتخ�ص�صة والتي
ركزت من خ�ل�ال حماورها
عل���ى العالج���ات املختلف���ة
اخلا�ص���ة بالأطفال واالعتماد عل���ى العالج يف م�شاكل
الأطفال النف�سية على التحليل البيولوجي واالجتماعي
وال�سلوك���ي للو�ص���ول اىل م�شكل���ة ال�ص���راع �أو م�شاكل
�سمات ال�شخ�صية التي ت�ستمر معهم من الطفولة حتى
البل���وغ واملراهق���ة  .و�سوف تعر����ض الدورة من خالل
حماوره���ا التي تق���دم على مدار �أيام ال���دورة اخلم�س
ولأول م���رة برنام���ج متابع���ة الدرا�سة والتعل���م لزيادة
الق���درات الذهنية والعالج اجلمع���ي للأطفال لزيادة
قدرات التوا�صل االجتماعي وجل�سات املوجات ال�صوتية
الرتددي���ة واجلديد يف الدورة ور����ش العمل التي �سيتم
من خاللها عر�ض جمموعة من الأجهزة احلديثة التي
ت�ستخ���دم يف ت�شخي�ص وع�ل�اج اال�ضطرابات النف�سية
والع�صبية للأطفال النف�سية والع�صبية للأطفال ويتم
تدريب امل�شاركني على هذه الأجهزة وكيفية ا�ستخدامها .
ऀوتنم���ى �سع���ادة ال�شيخ ثاين ب���ن عب���د اهلل �آل ثاين
رئي����س جمل����س الإدارة �أن تعم الفائ���دة كل امل�شاركني
ونا�شده���م ب�ض���رورة التفاعل خالل جل�س���ات وحماور
ال���دورة وتطبي���ق ذل���ك عملي��� ًا يف جم���ال عملهم حتى
حتق���ق ال���دورة الأهداف الت���ي �أقيمت م���ن �أجلها ونوه
�سعادت���ه ب����أن برنامج ( اجفن���د) م�ستم���ر ًا على مدار
عام كامل بحول اهلل تعاىل يتم خالله عر�ض جمموعة
م���ن ال���دورات التدريبي���ة والت�أهيلي���ة ن ووج���ه ال�شكر
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جل�سات ن�سائية لت�شخي�ص احلاالت على هام�ش الدورة

والتقدي���ر اىل الدكت���ور  /هاين احلن���اوي مدير مركز
احلناوي لال�ضطراب���ات الع�صبية والنف�سية بالقاهرة
وكذا الدكتورة  /اميان بيومي الباحثة يف جامعة �إميان
بفرن�س���ا واملعاجل���ة النف�سية بجمعي���ة نف�سية للأطفال
املعوق�ي�ن ذهني ًا ( لون �أي لوت���ر ) �إميــان بفرن�سا على
ح�ضوره���م وتنفي���ذ تلك ال���دورة متمني ًا له���م االقامة
الطيب���ة ببلدهم الثاين قطر وك���ذا ال�شكر اىل برنامج
(اجفند ) لدعمه لأن�شطة اجلمعية وفندق رمادا وجميع
العاملني باجلمعي���ة القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات

�سعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل يتابع باهتمام افتتاح الدورة

اخلا�صة لإجناح فعاليات الدورة وخروجها بهذا ال�شكل
املبهر والرائع متمني ًا للجميع دوام التقدم واالزدهار .

ऀ اختتم���ت ال���دورة ي���وم  2011/03/2بح�ض���ور با�ستخدام الأجهزة احلديثة .
�سعادة ال�سي ـ ــد  /ربيعه بن حممد الكعبي نائب رئي�س
وقام �سعادة ال�سيـ ـ ـ���د  /ربيعه بن حممد الكعبي نائب
جمل����س �إدارة اجلمعية وال�سيد ام�ي�ر امل ـ ــال – املدير
التنفي���ذي وق���د احت���وت ال���دورة عل���ى جمموعة من
املحاور منها ا�ستخ���دام توعية خا�صة لأ�س ـ ــر الأطفال
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة وور�ش���ة عم���ل التدري���ب
الع�صبي البيولوجي املرجتع  ،كما ركزت ال ـ ــدورة على
ا�ستخ���دام التكنولوجيا احلديث���ة يف ت�شخي�ص وعالج
االعاق���ات الذهني���ة للأطفال والعالج���ات النف�سي ـ ــة
امل�ستخدمة يف جامعة امي���ان بفرن�س ـ ــا وكذا جمعيات
االعاق���ة الذهني���ة بفرن�س���ا وو�ضحت بع����ض حم ـ ــاور
الدورة االعرا�ض وامل�شكالت امل�صاحبة حلاالت ال�شلل
تطبيق عملي �أثناء الدورة
الدماغي وتناولت الدورة العالجات املختلفة للأطفال
والتقيي���م النف�س���ي و�أهميت���ه يف التعدي���ل ال�سلوك���ي
ربيعه بن حممد الكعبي ي�ؤكد
وتوجي ـ ــه الأه ــل.
على الدعم املتوا�صل للأطفال

ذوي االحتياجات اخلا�صة.

رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة بتك���رمي املحا�ضري���ن
وجميع امل�شاركني بال���دورة الذين �شاركوا من خمتلف
م�ؤ�س�س���ات ومراك���ز الدول���ة ومنها (( مرك���ز ال�شفلح
للأطف���ال ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة ومعه���د الن���ور
للمكفوف�ي�ن وجمم���ع الرتبي���ة ال�سمعي���ة وف���رق الدعم
التعليمي اال�ضايف باملدار����س امل�ستقلة باملجل�س االعلى
للتعليم و�أكادميية التفوق الريا�ضي (ا�سباي ــر )).
م�شاركة اال�شخا�ص ذوي االعاقة فعاليات الدورة

كم���ا �ش���ارك الأ�ست���اذ� /ص�ل�اح الدي���ن مر�س���ى
مبحا�ضرة متميزة بعنوان ( االعاقة ال�سمعية والنطقية)
وكذل���ك الدكت���ور ط���ارق عي�س���وي وكان���ت حما�ضرته
بعن���وان ( الأعرا����ض و امل�ش���كالت امل�صاحبة حلاالت
ال�شلل الدماغي ) وتخل���ل املحا�ضرة ا�ستعرا�ض بع�ض
احل���االت التى متكنت من الت�أقلم مع اعاقتها والنجاح
يف احلي���اة االكادميي���ة والعلمي���ة بالرغم م���ن االعاقة
هذا وقد ا�شاد احل�ض���ور بالدورة كما �شارك جمموعة
من �أولياء الأمور وبع�ض احلاالت من ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة الذي���ن طبق���ت عليه���م برام���ج الت�شخي�ص

ووج���ه �سعادته كل ال�شك���ر والتقدير للمحا�ضرين
د/هان ـ ــي احلنـ ـ ــاوي والدكتورة  /امي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيومي
و الأ�ست���اذ � /صالح الدين مر�سى –م�ست�شار اجلمعية
 ود /ط���ارق العي�س���وي واحل�ض���ور وجمي���ع العاملنيباجلمعي���ة والذين �ساهموا يف �إجن���اح فعاليات الدورة
م�ؤكد ًا على الدعم املتوا�صل من خالل برنامج اخلليج
العرب���ي لدع���م منظم���ات الأمم املتح���دة االمنائيـ ـ ــة
(اجفن���د ) و�أو�ض���ح �سعادت���ه �أن التعـ ـ ـ���اون �سيك���ون
م�ستمر ًا بني مركز د .هاين احلناوي وبني اجلمعية يف
ا�ستكمال برامج الدورة بحول اهلل تعاىل.
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ملف خا�ص  ..مبجلة احلياة :

الجمعية القطرية للتأهيل شريك
استراتيجي للبرنامج الوطني
للفحص الطبي قبل الزواج
�إعداد  :الدكتور طارق العي�سوي – ع�ضو هيئة التحرير :
   قام املجل�س الأعلى لل�صحة يف تطبيق الربنامج الوطني للفح�ص الطبي ما قبل الزواج (rPrema National
 ) Program Screening italمع نهاية عام (2009م) و�سبق التطبيق الفعلي للربنامج حملة �إعالمية تهدف

لبث التوعية باملجتمع حول اهمية الفح�ص الطبي قبل الزواج من خالل تزويد اجلمهور باملعلومات ال�صحية
الالزمة لإجراء الفح�ص وذلك بدعم من اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة والتي تعترب الداعم
اال�سرتاتيجي للربنامج مع عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  ,بالإ�ضافة �إىل عدد من ال�شركاء الر�سميون .
وكان �سعادة ال�سيد عبد اهلل بن خالد القحطاين
– وزير ال�صحة العامة الأمني العام للمجل�س الأعلى
لل�صحة قد ا�صدر قرار ًا وزاري ًا ب�ش�أن تنظيم �إجراءات
الفح�ص الطبي قبل الزواج الذي يفر�ض �إجراء فح�ص
طبي للمقبلني على الزواج من املواطنني واملقيمني .

قرار وزير ال�صحة العامة :

ن�ص القرار الذي ا�صدره �سعادة وزير ال�صحة العامة �أنه
يتعني احل�صول على ا�ست�شارة طبية قبل الزواج تت�ضمن
�إجراء مقابلة مع ال�شخ�صني املقبلني على الزواج يف
حماولة للوقوف والتعرف على املخاطر املحتملة وذلك من
خالل فح�ص ودرا�سة التاريخ الطبي لل�شخ�صني املعنيني
وا�سرتيهما و�إجراء الفح�ص ال�سريري لهما � .إ�ضافة �إىل
�إجراء اختبارات خمربية للك�شف عن امرا�ض حمددة
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وكذلك التثقيف ال�صحي .وق�ضى القرار ب�أن يقوم امل�أذون
ال�شرعي بالت�أكد من انه مت �إجراء الفح�ص الطبي قبل
الزواج للطرفني قبل ال�شروع يف �إجراءات الزواج  .واعد
الربنامج بو�سرت باللغتني العربية واالجنليزية مبراحل
الت�سجيل االلكرتوين لربنامج الفح�ص الطبي قبل
الزواج من املوقع االلكرتوين للمجل�س الأعلى لل�صحة
(. ) WWW.sch.qov.qa

اتفاقية تفاهم بني اجلمعية واملجل�س
الأعلى لل�صحة:

يهدف هذا الإتفاق �إىل اعالن مبادىء للتعاون امل�شرتك
وامل�ستمر بني الطرفني من خالل تكثيف اجلهود حلماية
�صحة املواطن واملجتمع من خالل توعية كافة املواطنني
واملقيمني  .وتت�ضمن االتفاقية عدد �ستة بنود ا�سا�سية .

ومت اعتماد اجلمعية �شريك ا�سرتاتيجي بالربنامج امرا�ض توجب منع الزواج :

الوطني للفح�ص الطبي قبل الزواج  ,وطباعة �شعار
اجلمعية على جميع مطويات وكتيبات وبو�سرتات احلملة
الإعالمية وكذلك على  CDوكل ما يتعلق باحلملة
الإعالمية وجميع و�سائل الإعالم املحلية  .وت�ضم اتفاقية
التعاون ال�سادة :
 الدكتور احمد ناجي  -م�ساعد وزير ال�صحة لل�ش�ؤونال�صحية ورئي�س جلنة الفح�ص الطبي قبل الوزاج .
 �سعادة ال�سيد ربيعة بن حممد الكعبي  -نائب رئي�ساجلمعية.
 ال�سيد �أمري املال  -املدير التنفيذي للجمعية. الدكتور �أمني �أبو �صالح – من�سق الربنامج الوطنيللفح�ص الطبي قبل الزواج .
 ال�سيد ح�سن العبد اهلل – رئي�س العالقات العامةباملجل�س الأعلى لل�صحة.

عيادة خا�صة للفح�ص الطبي قبل الزواج :

وتخت�ص تلك العيادة باجراء الفحو�صات املطلوبة .
ويذكر �أن الفح�ص الطبي قبل الزواج ي�شمل الفح�ص
للأمرا�ض الوراثية واالنتقالية واجلينية  .ووجود �أي من
هذه االمرا�ض لدى احد الطرفني ال مينع زواجهما �إذا
رغبا ويقت�صر دور جلنة الفح�ص على توجية الن�صيحة
لهما بعدم الزواج �إذا كان املر�ض امل�صاب به احدهما
وراثي ًا �أو معدي ًا .

ومن املعروف �أن الأمرا�ض التي توجب منع الزواج
هي  :ال�سلف�س والتهاب الكبد الفريو�سي ( )Bوالتهاب
الكبد الفريو�سي ( )Cوالإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سب (الإيدز).

ال�سرية التامة :

جميع الفحو�صات الطبية للمقبلني على الزواج جترى
يف �سرية تامة ومل ي�ستغرق الفح�ص للزوجني اكرث من
ا�سبوعني .
املراكز ال�صحية التي جتري الفح�ص :
مت حتديد عدد ( )5مراكز �صحية لإجراء فحو�صات
ما قبل الزواج وهذا يف املراكز ال�صحية اللآتية  :الدفنة
 ,واملطار  ,واخلور  ,والغرافة  ,والريان  .وعملية الفح�ص
جمانية �سواء للمواطنني �أو املقيمني .
م�ساهمات و�أدوار اجلمعية يف دعم برنامج الفح�ص
الطبي قبل الزواج:
 تكثيف اجلهود حلماية �صحة املواطن واملجتمع منخالل توعية كافة املواطنني واملقيمني من خماطر
الأمرا�ض العامة والوقاية من الأمرا�ض الإنتقالية
والوراثية للمقبلني على الزواج  .باعتبار �أن الفح�ص
الطبي قبل الزواج يقلل من حدوث الأمرا�ض الوراثية
بن�سبة (. )80% -70%
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الإعالمية والثقافية للجمهور واملقبلني على
الزواج .
 فح�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة املقبلنيعلى الزواج قبل الزواج ومعرفة ا�سباب الإعاقة
و�إمكانية توريثها يف �سبيل التخفيف من عدد
ذوي االحتياجات اخلا�صة بالدولة .
 طباعة كتاب ار�شادي توعوي للجمهور واملقبلنيعلى الزواج يت�ضمن عدد من املو�ضوعات العلمية
واالر�شادية التي تهم الزوجني املقبلني على
الزواج من اعداد نخبة من اخلرباء والأطباء
واال�ست�شارين املتخ�ص�صني باملجال  .ومن �أهم
 تقدمي ور�ش عمل وحما�ضرات من املخت�صني باجلمعيةللجمهور واع�ضاء اجلمعية من ذوي االحتياجات اخلا�صة املو�ضوعات التي يحتويها الكتاب :
الفح�ص الطبي قبل الزواج  -د .ناجي كمال ناجي .واملقبلني على الزواج .
–
 تزويد املجل�س االعلى لل�صحة باملعلومات املطلوبة من  -ن�صائح وفوائد الفح�ص الطبي قبل الزواجد .احمد كمال ناجي .
خالل قاعدة البيانات التي تتوفر باجلمعية .
 توفري املخت�صني وامل�سجلني باجلمعيةمن ذوي االحتياجات اخلا�صة للم�شاركة يف
احلملة الإعالمية اخلا�صة بالفح�ص الطبي
قبل الزواج  ,وت�شكيل فريق عمل من اجلمعية
ملتابعة بنود الإتفاقية .
 تفعيل املادة ( )18من قانون اال�سرة رقم( )22ل�سنة  2006والت تن�ص على الزامية
تقدمي �شهادة طبية من اجلهات املخت�صة
جلميع املقبلني على الزواج قبل توثيق عقد
الزواج.
 ن�شر الوعي ال�صحي واملعرفة بني املواطننيواملقيمني  ,وهذا من خالل امل�ساهمة يف
التكاليف املادية للمادة الإعالمية والتي ت�شمل عدد  -ملاذا الفح�ص الطبي قبل الزواج ؟  -جلنة الفح�ص
( CD )10,000للمادة العلمية اخلا�صة بالفح�ص الطبي قبل الزواج .
 اجابات على اال�ستف�سارات املتوقعة للمقبلني علىالطبي قبل الزواج .
 م�ساهمة اجلمعية يف عمل بو�سرت عن (خطوات الزواج.الفحصص الطبي ما قبل الزواج  - iPremar of Stepsاالمرا�ض الوراثية يف برنامج الفح�ص الطبي قبل
الزواج – د .احمد �سعيد الطيبي.
.) Examination tal
 امل�ساهمة يف تكاليف الكي�س اخلا�ص بالربنامج  -التعامل مع االمرا�ض االنتقالية لربنامج الفح�صوالذي يحتوي على ال�شركاء الداعمون وتقدم فية املواد الطبي قبل الزواج – د .عبد اللطيف اخلال.
48

 املراكز ال�صحية وبرنامج الفح�ص الطبي قبل الزواج– د .مرمي عبد امللك.
 فحو�صات ما قبل الزواج  -د .احمد كمال ناجي . ال�سرية وال�ضمانات القانونية لنتائج الفح�ص الطبيقبل الزواج – .طارق �صالح الدين .
 مناذج و�شهادات املراكز ال�صحية اخلا�صة بالفح�صالطبي قبل الزواج.
 مناذج التحاليل الطبية للفح�ص الطبي قبل الزواج . بو�سرت ار�شادي للخطوات املتبعة للمقبلني علىالزواج.

اهداف احلملة الإعالمية للفح�ص الطبي
قبل الزواج :

 رفع م�ستوى الوعي ال�صحي لدى اجلمهور باهميةالفح�ص الطبي قبل الوزاج  .والتنبية للأخطار الكامنة
يف التقاء اجلينات امل�سببة لالمرا�ض الوراثية .
 خلق بنية داعمة لل�صحة ومتليك املواطنني واملقيمنياملعلومات التي ت�ساعدهم على �إتباع امناط حياتية
�إيجابية تت�سم بالوعي وت�ساهم يف �إثراء احلياة ال�سعيدة
جلميع الأ�سرة .

حماور احلملة :

 الأن�شطة التعريفية مثل الإعالن عن بدء الربنامجواهدافه واجلهات الداعمة له وامل�شاركه فيه  .وتد�شني
الرابط االلكرتوين بني املجل�س الأعلى لل�صحة واملحاكم
ال�شرعية .
 تد�شني �شعار حملة الفح�ص الطبي قبل الزواج � ,إىلجانب ور�شة عمل لتعريف منفذي الربنامج بالأدوار

املنوطة بهم .
 �إ�صدار مطوية تثقيفية يتم توزيعها مع ال�صحفاملحلية  ,بالإ�ضافة �إىل �إجراء لقاءات وحوارات �إذاعية
وتلفزيونية مع امل�سئولني والأطباء والإ�ست�شاريني
للتحدث عن الفح�ص الطبي قبل الزواج والرد على
ا�سئلة وا�ستف�سارات اجلمهور .
 انتاج عدد من الأفالم الت�سجيلية الق�صرية التيتتناول مو�ضوع الفح�ص قبل الزواج من النواحي الطبية
والدينية والأ�سرية والقانونية والإجتماعية .
 ومن الأن�شطة التنفيذية الرتكيز يف خطب اجلمعةلتنوير امل�صلني واجلمهور ب�أهمية الفح�ص الطبي قبل
الزواج � ,إىل جانب املحا�ضرات التثقيفية يف املدار�س
واجلامعات .
 �إقامة الأيام املفتوحة يف املجمعات التجارية مب�شاركةاملمر�ضني واملثقفني ال�صحيني الذين يتولون
مهمة ال�شرح التف�صيلي للفحو�صات املطلوبة
وفوائدها .
 ا�صدار ثمانية مطبوعات خمتلفة تتناول كلجوانب الفح�ص الطبي قبل الزواج  .كما نقدم
( )500ا�سطوانة مدجمة ( )CDحتتوي على
معلومات ا�سا�سية حول الربنامج من اجل توحيد
املادة العلمية املطروحة يف املحا�ضرات والأيام
املفتوحة .
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حلم «غانم»
ممكن اكون وزيرًا ؟؟؟
والدة الطفل غامن قالت  :ان ابنها البالغ من العمر � 8سنوات ميلك ذكاء ًا
كب�ي�ر ًا ودائم��� ًا يكرر لها �س�ؤال واحد  ..هل ميك���ن ان ا�صبح وزير ًا ؟؟؟؟؟ وفى
رد علي �س�ؤال ابنها قالت  :بالإمكان ان ي�صبح غامن وغريه وزراء يف حال مهد
الطري���ق لهم اال انها ا�شارت اىل ان معظم املنا�ص���ب العليا التى يتقلدها ذوو
االعاقةتكون فى اجلمعيات واملراكز املعنيه بهذه الفئه
وتعتق���د ان���ة الب���د م���ن ان ي�ساهم ذوى الإعاق���ة انف�سهم واولي���اء امورهم
ف���ى تغي�ي�ر ه���ذه النظ���ره ,وا�ش���ارت اىل �ض���روره تفعي���ل العدي���د م���ن بن���ود
قان���ون املجل����س البل���دى مو�ضح���ة ان جمي���ع البن���ود مل تط���رق خلدم���ة ذوى
االعاق���ة الفت���ة اىل البند اخلا�ص باق�ت�راح ان�شاء احلدائق م�ؤك���دة ان معظم
احلدائ���ق ال تراع���ي ذوي االعاق���ة �س���واء كان فى العب���ور او نوعي���ة الألعاب ,
وا�ستعر�ض���ت ع���دد من ال�صور التى تو�ضح مدى معان���اه غامن فى هذا ال�صدد
كم���ا انه���ا اك���دت على �ض���روره اع���ادة هيكل���ه م�شروعات الط���رق القدمية و
ال�ش���وارع مبا يتالءم م���ع متطلبات الأ�شخا�ص ذوي الإعاق���ة وذلك يحتاج جلهود
م�ض���ادة لتلك الت���ي ت�سعى ايل تهمي�ش حق���وق هذة الفئة �س���واء بعدم تخ�صي�ص
مواق���ف او وج���ود مدرج���ات ال ت�سم���ح مب���رور مقاع���د املعوق�ي�ن وامل�صاعد ذات
املداخ���ل ال�ضيق���ة ام���ا بالنظ���ر لو�ض���ع ذوى االحتياج���ات يف جم���ال العمل فال
جت���ده اال فى مواقع العمال���ة الهام�شية وبالرغم مما بذلت���ه الدولة من جهود
حلماي���ه ودعم حق���وق تلك الفئة العزي���زة على كل املجتمع و�س���ن الت�شريعات
واالح���كام املنظم���ة لرعاي���ة ذوى اعاق���ة واف���راد ا�سرهم – قان���ون ال�ضمان
الإجتماع���ى رقم 38ل�سن���ه  1995و القانون رقم  1ل�سن���ه  2001ب�شان ا�صدار
قانون اخلدم���ة املدنية و القانون رقم 24ل�سنة 2002ب�ش�أن التقاعد واملعا�شات
وال���ذى يعد اول قان���ون قطري يعد خ�صي�ص���ا لتنظيم حق���وق ذوى الإعاقة .
وم���ن ناحي���ة اخ���رى جن���د ان نظ���ره املجتم���ع للمع���وق وتقبلة حتت���اج منا
جميع���ا ب���ذل اجله���د واالمي���ان بتل���ك الفئ���ة وم���ا لديها م���ن ق���درات وتوفري
ط���رق املعاملة التى تلي���ق بهم وتزويده���م بكافة اخلدمات الت���ي متكنهم من
العي����ش ب�ص���ورة كرمي���ه وتلبية حاجاته���م النف�سي���ه و التعليمي���ه وا�إجتماعية
و معاملته���م كج���زء فاعل ف���ى املجتمع قادر عل���ى حماية واعال���ة نف�سة وعلى
امل�شارك���ة الفاعلة فى خمتل���ف ميادين احلياة وتغري النظ���ره لهم على كونهم
ع���بء وهو م���ا ي�ستوجب و�ض���ع ا�سرتاتيجيه عامة ب�شكل علم���ي مدرو�س لتعلج
امل�ش���كالت الت���ى تواج���ة املعاقني ومتث���ل عائق نح���و دجمهم داخ���ل املجتمع.
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ألول مرة الشريعة
والحياة ونشرة
اضافية بلغة االشارة
ب ��د�أت قن ��اة اجلزي ��رة االخباري ��ة اعتم ��اد ن�ش ��رة ا�ضافية مرتجم ��ة للغة اال�شارة ف�ض�ل�ا عن ترجمة
برنامج ال�شريعة واحلياة الذى يذاع ا�سبوعيا كل يوم احد .
ومن جانبة او�ضح االعالمى حممد البنعلى مذيع لغة ال�شريع���ة واحلي���اة كان ب�سب���ب احل���اح ال�ص���م انف�سهم
الأ�شارة فى قناة اجلزي���رة ان الن�شرة اال�ضافية التى مت وكتاب���ة عددم���ن الع���اة ومطالبته���م ب�ض���رورة ترجم���ة
ترجمته���ا بلغة اال�شارة ت���ذاع احلادية ع�شر ظهر كل يوم الربنام���ج الخوانن���ا ال�صم حت���ى يتعرفون عل���ى قواعد
بجانب الن�شرة العادية التى تذاع تذاع بلغة اال�شارة منذ دينه���م ال�صحيحة من خ�ل�ال كبار العلم���اء الذين يتم
عدة �سنوات فى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءكل يوم .
ا�ست�ضافتهم فى الربنامج كل ا�سبوع .
وا�ض���اف :انن���ا قمن���ا بجان���ب ذلك برتجم���ة برنامج
وعم���ا ميك���ن ان ي�سببه م�ضاعف���ة املجهود على طاقم
ال�شريعة واحلياة اي�ضا للغة اال�شارة على ان تتم الرتجمة العامل�ي�ن ف���ى ترجم���ة لغة اال�ش���ارة اجلزيرة ق���ال :اننا
فى االع���ادة واي�س فى البث املبا�شر للربنامج الذى يذاع مازلنا ثالثة مرتجمني للغة اال�شارة فقط باجلزيرة هم
م�ساء يوم االحد مبا�شرة من كل ا�سبوع على ان يتم و�ضع انا مع الزميلني �سمري �سمرين و ناجى زكارنه و رغم اننا
الرتجم���ة على الربنامج فى مواعي���د اعادتة فى ال�ساعة نقوم بعملنا على نحو طبيعى اال انه من املمكن ان يحدث
الثانية وخم�س دقائق من بعد ظهر االثنني من كل ا�سبوع لنا جهد اكرب ف���ى حالة قيام احدنا باجازته ال�سنوية اال
واالع���ادة الثانية يوم الثالثاء ف���ى الثالثة وخم�س دقائق ان ه���ذا االمر مل يحدث بعد ومن ال�سابق لأوانه ان نقيم
فجرا .
م���دى م���ا ميك���ن ان نتعر�ض له م���ن اجه���اد ب�سبب قيام
وع���ن �سب���ب ع���دم ترجمة الربامج فى الب���ث املبا�شر احدنا ب�أجازة او خالفه.
قال :ان ح�سا�سية تناول املو�ضوعات الدينية التى يتناولها
اال ان البنعل���ى ا�ش���ار اىل ان الك���م ه���و الذى ادى اىل
الربنامج كنت �سببلعدم ترجمة الربنامج فى بثة املبا�شر م�ضاعف���ة املجهود علينا فبجان���ب املجهودالع�ضلى الذى
لكى نقوم بالرجوع لبع�ض املراجع الدينية التى ميكن من يق���وم به مرتج���م لغ���ة اال�ش���ارة فانن���ا نتعر�ضلالجهاد
خاللها ترجمة بع�ض املعانى و التعبريات الدينية ب�شكلها الذهنى اثناء ترجمة الن�شرات اال�ضافية بجانب برنامج
ال�صحيح او امل�ستهدف وذل���ك فمن باب االمانة فى نقل ال�شريعة واحلي���اة ومن بني املواقف اجلديدةالتى �سببت
املعلوم���ات الدينية ب�شكله���ا ال�صحيح فق���د �آثرنا ارجاء لن���ا بع�ض االجهاد م�ؤخرا ترجمة م�صطلح الكونفدرالية
ترجمة الربنامج اىل موعد اعادتة فهناك عبارات دينية الذى اقرتحة وزير خارجية م�صر ب�ش�أن جنوب ال�سودان
الميكن مثل «خ�ضراء الدمن « مثال .
وله���ذا كان يجب على املرتج���م ان ي�شرح لال�صم ما هى
وا�ش���ار البنعل���ى اىل ان اللج���وء اىل ترجم���ة برنامج الكونفيدرالي���ة و هو م���ا دعانى ل�ش���رح امل�صطلح لل�صم
اثناء اذاعة الن�شرة .
51

القطرية لحقـوق اإلنسان بالتعاون مع المجلس األعلى لشئون األسرة:

ذوو االعاقة وجتربة االنتخابات فـي املجل�س البلدي
يف اط ��ار حمل ��ة التوعي ��ة امل�شرتك ��ة التي جتمع املجل� ��س الأعلى ل�شئون الأ�س ��رة و اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�س ��ان ,به ��دف توحيد اجلهود من اج ��ل ت�شجيع امل�شاركة املجتمعية يف ال ��دورة الرابعة النتخابات املجل�س
البلدي املركزي واهمية ممار�سة احلق يف العملية االنتخابية �سواء باالنتخاب او بالرت�شيح.
االخت�صا�ص���ات الت���ي تت�ص���ل بحي���اة الأ�شخا�ص ذوى
الإعاق���ة ومنها عل���ى �سبي���ل املثال ال احل�ص���ر تطبيق
املعاي�ي�ر الهند�سية للمباين مما ي�سهل عملية و�صولهم
اىل املرافق العامة بالإ�ضافة اىل توفري خدمات النقل
املهيئه ال�ستخدام ذوى الإعاقة.

وق���د حث���ت �سع���ادة ال�سي���دة نور املالك���ي – الأمني
الع���ام للمجل����س الأعل���ى ل�شئ���ون الأ�س���ر املر�شح�ي�ن و
املر�شح���ات النتخابات الدورة الرابعة للمجل�س البلدي •  د/عبي��دان :م��ن ح��ق ذوى الإعــاقـــ��ة
املركزي بو�ض���ع ق�ضايا حقوق اال�شخا�ص ذوى الإعاقة امل�شاركة يف جتربة البلدي ناخبني ومر�شحني
عل���ى قائمة اولويات براجمهم االنتخابية ومن ثم على
اجن���دة املجل�س البلدي املركزي وال���ذى له العديد من وقد حث الدكتور يو�سف عبيدان نائب رئي�س اللجنة
الوطنية حلقوق الإن�سان على �ضرورة متكني اال�شخا�ص
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ذوى الإعاقة ملمار�س���ة حقها وبيان التحديات و ال�صعوبات
التي تواجه هذه الفئة و�سبل الغلب عليها .
كم���ا اك���د �سيادت���ه على الرتكيز على حق���وق اال�شخا�ص
ذوي االعاقة وقال  »:البد من ا�ستنفار كل القوى يف املجتمع
ملمار�س���ة العملي���ة االنتخابية باعتبار ان ه���ذه التجربة تعد
نواة لتطبيق الدميوقراطية الكاملة ب�شكل فعال يف �ضوء ما
ين�ص علية الد�ستور القطري الدائم .

• د�/آمنة ال�سويدي  :االتفاقيات الدولية �ضمنت
حق��وق اال�شخا���ص ذوى االعاق��ة ف��ى االنتخاب
والرت�شيح

وم���ن جانبها اكدت الدكت���ورة امنة ال�سوي���دي – م�ست�شار
ال�سيا�س���ات الأ�سري���ة باملجل����س الأعل���ى ل�شئ���ون الأ�س���رة
– عل���ى اهمي���ة غزال���ة كافة العوائ���ق و ال�صعوبات امام
املعاقني لتمكينهم من فر�ص الو�صول للم�شاركة يف العملية
االنتخابي���ة الت���ى �ستقبل عليه���ا الدوله العا�ش���ر من مايو ,
و�شددت على ان اختيار املر�شحني للمجل�س البلدى املقبل يف
دورته الرابعة يجب ان يعمد اىل ازالة احلواجز امام املعاق
وذل���ك من خ�ل�ال ورقة العم���ل التى طرحتها ام���ام الندوة
حتت عنوان « حق الرت�شي���ح واالنتخاب واحلق يف الو�صول
من منظور اتفاقية الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة « م�ستعر�ضة يف
هذا الإطار فيلم���ا وثائقيا عن العوائق التى تعرت�ض و�صول
الأ�شخا����ص ذوى الإعاقة يف املرافق العامه وامل�ؤ�س�سات كما
اك���دت على �ضرورة اتخاذ التداب�ي�ر الالزمة �إزالة العوائق

املوجودة يف املجتمع لدمج املعاقني يف احلياة العامة
ب�صفة عامه و احلياة ال�سيا�سيه ب�صوفة خا�صة.

• فريدة العبيديل  :جلنة االنتخابات �أولت
عناية خا�صة بذوى االعاقة وكتيبات خا�صة
باملكفوفني
كم���ا ا�ش���ارت ال�سيده  /فريده العبيديل – نائب
رئي����س جلن���ة الإنتخاب���ات التابعة للمجل����س الأعلى
ل�شئ���ون الأ�س���رة و الطف���ل – مدي���ر ع���ام امل�ؤ�س�سة
القطري���ة حلماي���ة الطف���ل و امل���ر�أة – يف مدخلتها
اىل ان جلن���ه االنتخابات قد اولت فئة ذوى االعاقة
اهتمام���ا كب�ي�را وقد حر�ص���ت على الرتجم���ة بلغة

اال�شارة وا�صدار كتيب خا�ص بلغة املكفوفني .

• ال�شيخة ح�صة � :ضرورة الرتكيز على امل�شاركة
ال�سيا�سي��ة لال�شخا���ص ذوى االعاق��ة باالنتخاب
والرت�شيح

وف���ى تعقي���ب ل�سعادة ال�شيخة ح�ص���ة بنت خليفة
ب���ن حمد �آل ث���اين – املقرر اخلا����ص املعنى ب�شئون
االعاق���ة� »-سابق���ا « طالب���ت املتحدث�ي�ن ب�ض���رورة
الرتكيز يف امل�شاركة ال�سيا�سية لذوى االعاقة واحلق
يف الرت�شيح و االنتخاب م�شرية ايل ما وفرته الدولة
من دعم لتل���ك الفئة  .كما طالبت �سيادتها املجل�س
الأعلى بتبني م�شروع الدليل الهند�سي.
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احلـيـاة حتـاور مديــر عـام
مركز التكنولوجيا امل�ساعدة
قـطر (مدى)
ال�سيد /فالح النعيمى
كان ملجلة احلياة هذا احلوار مع ال�سيد فالح النعيمي مدير عام مركز التكنولوجيا امل�ساعدة قطر (مدى)
مدى وع�صر معلوماتى جديد..........

� ��س .1ي�ش ��ار اىل ان ر�ؤي ��ة مرك ��ز “م ��دى” واهداف ��ه
امل�ستقبلي ��ة تتخ ��ذ ف ��ى رب ��ط الأ�شخا� ��ص ذوى الإعاق ��ة
بتكنولوجيا املعلومات و الأت�صاالت العديد من الأ�شكال.
وعلية نحب ان نتعرف على اجلديد فى هذا ال�صدد واهم
الو�سائل التى تنتهجها مدى لتحقيق هذه الر�ؤيا ؟
ج :1يقوم مركز مدى بربط ذوي االحتياجات اخلا�صة عن
طريق تقييم احتياجات الأ�شخا�ص ذوي االعاقة وتدريبهم
على احلل���ول التكنولوجية املنا�سبة والعم���ل على توفريها
له���م من �أج���ل متكينهم م���ن اال�ستف���ادة م���ن تكنولوجيا
املعلوم���ات ومتكينه���م من النف���اذ الرقم���ي والتوا�صل مع
اجلمي���ع ويتوافر لدينا مركز للم�صادر يحتوي على معظم
الأجه���زة والربام���ج واملطبوع���ات يف جم���ال التكنولوجيا
امل�ساعدة.
� ��س .2ت�سع ��ى م ��دى فى جمال ايج ��اد احللول املبتكرة
الإبداعي ��ة مل�ساع ��دة ذوى الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة عل ��ى
م�ست ��وى عاملى م ��ع العديد م ��ن االمم والأفراد مما ادى
مبا ال يدع جماال لل�شك اىل الكثري من ثمار هذا العمل
ال ��د�ؤب فم ��ا اث ��ر ه ��ذا عل ��ى ذوى االعاقة داخ ��ل املجتمع
القطرى ؟
ج : 2نعم���ل حالي��� ًا مع العديد من املنتج�ي�ن وال�شركاء من
�أجل توفري حلول منا�سب لذوي االحتياجات اخلا�صة وعلى
�سبي���ل املث���ال فقد مت اطالق مب���ادرة توا�صل م���ع �شركتي
كيوت���ل وفودافون من �أجل توف�ي�ر الأجهزة املنا�سبة املعدة
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لذوي االحتياج���ات اخلا�صة كما نعمل مع املجل�س االعلى
لالت�ص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات لتوف�ي�ر برامج تعليم
الك�ت�روين ليمكن الأ�شخا�ص من احل�ص���ول على التدريب
املنا�س���ب ك ًال ح�سب احتياجاته وكذل���ك نعمل مع املجل�س
الأعلى لالت�صاالت على م�شروع العمل من املنزل وامل�شروع
يعت�ب�ر يف اخر املراحل والذي يهدف لت�سهيل فر�ص العمل
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،كما نعمل مع عدد من ال�شركاء
يف دول���ة قطر مثل بنك قطر الوطني و�شركة ميكرو�سوفت
ومرك���ز ال�شفلح وم�ؤ�س�س���ة حمد الطبية .وق���د مت التعاون
م���ع �شرك���ة  book shareلتوفري اكرث م���ن  23000كتاب
الكرتوين ولك���ن لال�سف حالي ًا جميعه���ا باللغ االجنليزية
ونعمل حالي ًا على حث النا�شرين لتوفري كتب اللغة العربية
وتوفريها للم�ستخدم العربي و�أدراجها باملوقع.

� ��س .3م ��ن ال�صعوب ��ات الت ��ى تواج ��ة ذوى االحتياجات
اخلا�ص ��ة ف ��ى تطبي ��ق الربامج اجلاه ��زة احلديث ��ة عدم
توافرها باللغة العربية مما ي�ؤدى اىل عدم ا�ستطاعتهم
جم ��اراة التط ��ور ف ��ى جم ��ال تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات فما
م ��دى امكاني ��ة تعري ��ب ه ��ذه الربام ��ج لإ�ستف ��ادة ذوى
الأحتياجات على م�ستوى العامل العربى ؟
ج :3نعم���ل حالي��� ًا عل���ى التن�سيق م���ع عدد م���ن ال�شركات
واملنتج�ي�ن لتعريب عدد من الربامج خ�ل�ال ال�سنة املالية
القادمة والتي تتوقع �أن تفتح �آفاق ًا جديدة لكل من يتحدث
باللغة العربية من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
� ��س .4تقي ��م جترب ��ة راكوباك ��و الياباني ��ة -ماله ��ا وما
عليها -وما مدى امكانية تطبيقها فى دولة قطر وذلك
لإتاحة فر�صة جلميع ذوى الإعاقات ملواكبة كل جديد.
ج� :4أعتقد �أننا جتربة جيدة ويجب الإ�ستفادة منها ب�شكل
كبري يف العامل العربي.
� ��س .5ه ��ل ادت القوان�ي�ن التى �سنته ��ا الدولة مل�ساعدة
ذوى الإعاقة االهداف املرجوة منها من دمج هذه الفئة
داخ ��ل املجتم ��ع ورف ��ع الوعى ل ��دى املواطن�ي�ن واملقيمني
عل ��ى ح ��د �س ��واء و التن�سيق ب�ي�ن اجلهات املختلف ��ة �سواء
حكومية او خا�صة لتوفري البيئة الرقمية املطلوبة ؟
ج� :5أعتقد �أننا بحاجة �أكرث ايل توعية التي من �شئنها �أن
ت�ساعد ذوي االحتياجات اخلا�صة على االندماج وخ�صو�ص ًا
يف ت�سهيل حتريكهم �سواء يف داخل املباين واملرافق العامة
وم���ن خالل توفري مواقع وخدمات الكرتونية تت�سم بتوفري
النفاذ الرقمي املنا�سب لذوي االحتياجات اخلا�صة وطبعا
هذا يحتاج اىل ت�شريعات و�سيا�سات عامة تنفيذيه.
� ��س .6م ��ا ه ��ى اه ��م اخلدم ��ات الت ��ى يقدمه ��ا مرك ��ز
“م ��دى” للتكنولوجي ��ا مل�ساعدة ذوى الإعاقة فى دولة

قطر كمجتمع رقمى �شموىل .
ج :6يقوم املركز بتوفري اخلدمات التالية:
	-توفري م�صادر املعلومات.
	-التدريب للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
	-التدريب للأ�شخا�ص الذين يعملون يف جمال خدمة
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
	-البحوث والدرا�سات املهتمة بتوفري برامج باللغة
العربية واملالئمة للبيئة املحلية.
	-توعية املجتمع ب�أهمية التكنولوجيا امل�ساعدة ودورها
يف حت�سني حياة الأ�شخا�ص ذوي االعاقة.
	-حتفيز ذوي االحتياجات نحو ا�ستخدام التكنولوجيا
باهداف الدرا�سة والعمل.
�س .7ما هى اهم دعائم بناء جمتمع متوا�صل تكنولوجيا
عل ��ى اخت�ل�اف فئات ��ة وا�ستغ�ل�ال طاق ��ات ومواهب ذوى
الأحتياجات اخلا�صة واعدادهم للم�ستقبل .
ج :7توفري ال�سيا�سات والإجراءت املنا�سبة وتعاون
القطاع العام واخلا�ص من اجل توفري بيئة منا�سبة لذوي
االحتياجات اخلا�صة �سواء للدرا�سة والعمل والتوا�صل
مع افراد املجتمع ب�شكل ي�ؤدي �إيل اال�ستفادة منهم ب�شكل
�إيجابي وبناء.
� ��س .8ف ��ى ظ ��ل ع�ص ��ر املعلوماتية ما هى اه ��م و�سائل
الدع ��م والتدريب املقدم ��ة لذوى الإحتياج ��ات اخلا�صة
مل�ساعدته ��م لتفعي ��ل وتطبي ��ق التقني ��ات التكنولوجي ��ة
ب�شكل فعال .
ج :8هن���اك الكثري م���ن الو�سائل التي ته���دف مل�ساعدتهم
ب�شكل فعال مثل التدريب عل���ى الربامج واالجهزة وتوفري
املعلوم���ات وكذل���ك �إعطائه���م الفر�ص���ة لتجرب���ة احللول
لتقنية ب�ش���كل عملي للت�أكد من مالئمته���ا وتعظيم مقدار
اال�ستفادة..
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تعزيز روح الأنتماء خالل حفل طالبى رائع .........

االحتفال باليوم الوطني

املرك ��ز الثقاف ��ى االجتماع ��ى ل ��ذوى الأحتياج ��ات اخلا�ص ��ة بالي ��وم الوطن ��ى لدول ��ة
قطر,وذل ��ك اميان ��ا بال�شراك ��ة واالندماج لدى تل ��ك الفئة املميزة من اف ��راد املجتمع من
منطل ��ق الرغب ��ة فى العي� ��ش با�ستقاللية
و امل�شارك ��ة الفعال ��ة ف ��ى كاف ��ة الأن�شط ��ة
الإجتماعية .
ج ��اء ذل ��ك بن ��اء على توجيه ��ات �سعادة
ال�شي ��خ ثان ��ى بن عب ��د اللة �آل ث ��ان رئي�س
جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة ك ��ون ه ��ذه الفئة
حتت ��اج دوما اىل القدرة على اثبات الذات
واي�ضا حتقيقا لأهداف اجلمعية واميانا
مبا تقدمة قطر فى ظل قيادتها احلكيمة
لدعم ذوى الأحتياجات اخلا�صة .
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اقي ��م احلف ��ل حت ��ت رعاي ��ة ال�سي ��د عبد
الرحم ��ن عب ��د احلمي ��د عبد الغن ��ى ع�ضو
جمل� ��س الأدارة  ,و�ش ��ارك ف ��ى احلف ��ل
منت�سب ��وا املرك ��ز الثقاف ��ى الأجتماع ��ى,

واطف ��ال مدر�س ��ة «التمكن ال�شامل « وق�س ��م ذوى الأحتياجات اخلا�صة
بجامعة قطر .بد�أت فاعليات الأحتفال بتالوة من �آيات الذكر احلكيم
تالها الطالب حممد ح�سني (اعاقة حركية ) ثم قامت ال�سيدة/اليازى
الك ��وارى م�س�ؤولةالأن�شط ��ة الن�سائي ��ة والعالق ��ات العام ��ة با�ستعرا�ض
ان�شطة وبرامج املركز من خالل عر�ض «باور بوينت «لكافة الفاعليات
و الأن�شطة التى �شارك فيها املركز ومنها :
ح�ض ��ور فاعلي ��ات ك�أ� ��س اوريك� ��س لبطول ��ة الع ��امل ل ��زوارق انلميت ��د
هيدروبلني
اقامة معر�ض ي�ضم اهم الأ�صدارات واملنتجات للجمعية ومراكزها
ح�ضور فاعليات الأحتفال باليوم الوطنى
ومت خ�ل�ال الأحتف ��ال النهائ ��ى تق ��دمي درع تذكارى ل�ساع ��دة ال�شيخ
ح�س ��ن ب ��ن جابر �آل ثان ��ى رئي�س احت ��اد الريا�ضات البحري ��ة  .كما قدم
ط�ل�اب و طالب ��ات مدر�س ��ة التمك ��ن ال�شام ��ل لوح ��ة غنائية عل ��ى انغام
املو�سيق ��ى وجمموع ��ة م ��ن الأ�شع ��ار اخلا�ص ��ة
به ��ذه املنا�سب ��ة الغالية .وكذل ��ك عر�ض ق�سم
ذوى الأحتياجات اخلا�صة بجامعة قطر اهم
اخلدمات املقدمة لهذه الفئة .
ف ��ى نهاي ��ة احلف ��ل مت تك ��رمي اجله ��ات
الداعم ��ة و املتطوع�ي�ن العامل�ي�ن باملرك ��ز
م ��ن خ�ل�ال تق ��دمي عر�ض ��ة ح ��رة ملنت�سب ��ى
املرك ��ز م�ستخدم�ي�ن جمموع ��ة م ��ن البن ��ادق
وال�سي ��وف اخل�شبية من انتاج ق�سم النجارة ز
واع ��رب ال�سي ��د عب ��د الرحمن عبد اجلليل
عب ��د الغنى عن �سعادت ��ة الغامرة بهذا احلفل
الرائ ��ع ,والذى اظهر قدرات ابنائنا من ذوى
احلتياج ��ات اخلا�ص ��ة وق ��دم ال�شك ��ر للجهات
التى ت�صر دائما على دعم اجلمعية ومراكزها.
منت�سبي مدر�سة التمك���ن ال�شامل ي�شاركون
ونا�ش ��د كاف ��ة م�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع املدن ��ى ب�أن
يف فعاليات اليوم الوطني
حتذو حذوها من اجل دمج هذه الفئة فى املجتمع
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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)
دكتور  /طارق عبد الرحمن العي�سوي  -من�سق الربنامج

مت �إن�ش ��اء برنام ��ج اخللي ��ج العرب ��ي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائي ��ة (االجفند ) من قبل حكومات كل
من دولة قطر واململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت و�سلطنة عمان ومملكة البحرين لدعم
امل�شاري ��ع التموي ��ة ذات الطابع الإن�س ��اين املقرر تنفيذها ل�صالح الدول النامية ع ��ن طريق دعم جهود منظمات
الأمم املتحدة الإمنائية وامل�ؤ�س�سات واملنظمات واجلمعيات الأهلية العاملة يف امليدان .
تعت�ب�ر دولة قطر من ال���دول امل�ؤ�س�س���ة لربنامج اخللي���ج العربي لدعم
منظم���ات الأمم املتح���دة الإمنائي���ة وت�ساه���م يف م���وارده املالي���ة منذ
�إن�شاءه ,ف�إنها تتطلع دائم ًا �إىل جني ثمار م�ساهمتها يف موارد الربنامج
املالية عن طريق الإ�ستفادة من دع���م الربنامج للم�شروعات الإن�سانية
واالجتماعية التي ميكن تنفيذها حملي ًا خلدمة املجتمع القطري بجميع
م�ستوياته وفئاته .
وانطالق��� ًا م���ن حر����ص دول���ة قط���ر على جني م���ردود �إيجاب���ي لهذه
امل�ساهمة �أ�س���وة بالدول االخرى خا�صة الت���ي مت �إقامة م�شاريع عديدة
فيها عن طريق م�ساهمة الربنامج .
ومب���ا �أن ه���ذا املردود الإيجاب���ي ال ي�أتي �إال بقي���ام امل�ؤ�س�سات الأهلية
واجلمعي���ات اخلريي���ة بتق���دمي م�شاري���ع تخ���دم املجتم���ع يف قطاعات
متع���ددة مث���ل ( ال�صح���ة والتعليم والطفول���ة وامل���ر�أة ) بهدف حتقيق
التنمي���ة الب�شري���ة امل�ستدام���ة والتخفي���ف من معان���اة �شرائ���ح وا�سعة
�صاحب �سمو امللكي
وفئات عديدة م���ن املحتاجني واملحرومني وذوي االحتياجات اخلا�صة.
الأمري طالل بن عبد العزيز �آل �سعود
و�سبق للربنامج �أن قام بتمويل بع�ض امل�شاريع يف دولة قطر التي �أثبتت
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جدواه���ا يف تقدمي اخلدم���ات االجتماعية
والإن�سانية ل�شرائ���ح متنوعة  .هذا ال مينع
م���ن ب���ذل اجله���ود املكثفة للح�ص���ول على
متويل م�شروعات اخرى يف جماالت �شتى.
وبناء على تو�صية �إدارة احل�سابات العامة
ب���وزارة املالي���ة القطري���ة قام���ت اجلمعية
القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
ب�إع���داد ت�صور مل�ش���روع ( ت�أهي���ل الكوادر
الوطنية للعمل يف جمال ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة) Rehabilitate national
employers to work in the field
.handicap

وقدم امل�شروع �إىل لإدارة الربامج (بالأجفند).
وم���ن اجلدي���ر بالذكر ان فرتة تنفي���ذ امل�شروع ()12
�شه���ر ًا ون�سب���ة م�ساهم���ة الأجفن���د يف امل�ش���روع ()%50
وباق���ي امل�صروفات تتكف���ل بها اجلمعي���ة  .وامل�ستفيدون
ك���وادر وطنية من اجلن�سني للعم���ل يف جمال ت�أهيل ذوي
االحتياج���ات اخلا�ص���ة  .ويحق للربنام���ج ان ي�شارك يف
متابعة وتقييم كافة مراحل تنفيذ امل�شروع .
ويت���م تنفيذ امل�شروع على دفعت�ي�ن كل دفعة �سته ا�شهر ,
وفيما يلي و�صف امل�شروع خالل ال�ستة ا�شهر الأوىل .
حتديد امل�س�ؤوليات :
تعت�ب�ر اجلمعي���ة القطري���ة لت�أهي���ل ذوي الإحتياج���ات
اخلا�ص���ة هي اجلهة املنفذة للمنحة وامل�سئولة عن تنفيذ
احكام الإتفاقية.
تتوىل اجلمعية توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ جميع
الأن�شطة الواردة يف وثيقة امل�شروع �سواء من خم�ص�صات
تر�صدها اجلمعية �أو مقابل م�ساهمة �شركاء �آخرين .
تلت���زم اجلمعية ب����إدراج ا�س���م الربنامج و�شع���اره ب�شكل
ب���ارز عل���ى جميع خمرج���ات امل�شروع من م���واد تعليمية
ومطبوعات ومن�ش���ورات وكتيبات وم���ا �إىل ذلك وتزويد
الربنامج بن�سخة منه .

و�صـف امل�شــروع :

يتمث���ل امل�ش���روع يف تدري���ب الك���وادر الوطني���ة يف

جم���ال ت�أهي���ل االطف���ال ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة
عل���ى متك�ي�ن �أ�سرة ه����ؤالء االطفال من القي���ام بدورهم
يف امل�شارك���ة ب�ص���ورة فعال���ة يف عملية ت�أهي���ل �أطفالهم
وذل���ك من خالل �إمداده���م باملعلومات وامله���ارات التي
جتعله���م قادري���ن عل���ى امل�شارك���ة يف العملي���ة الت�أهيلية
من���ذ بداي���ة حياته���م به���دف دجمه���م يف املجتم���ع .
خلفية امل�شروع :
الأهداف التف�صيلية للم�شروع :
تدريب عدد( )30متدرب ومتدربة على فنيات تدريب
وت�أهيل ذوي الإعاقة الب�سيطة واملتو�سطة .
ت���ع���ري���ف امل����ت����درب��ي�ن ب���������إج��������راءات و�أ����س���ال���ي���ب
ت���دري���ب وت����أه���ي���ل ذوي الإح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ص���ة .
التعريف ب�أنواع الإعاقات املختلفة وا�سبابها وطبيعتها .
ال����ت����دري����ب ب��ف��ن��ي��ات ال���ت���ع���ام���ل م����ع اول����ي����اء ام����ور
احل��������االت م����ن ذوي االح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ص���ة .
ال���ت���ع���ري���ف ب��ب�رام����ج وادوات ال���ق���ي���ا����س النف�سي
وال���ع���ق���ل���ي وال���ت���خ���اط���ب���ي وال��ت��رب�����وي يف امل����ج����ال .
ال�����ت�����ع�����ري�����ف ب����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل�����ع�����ل�����وم�����ات
اخل����ا�����ص����ة ب��������ذوي االح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����ص����ة .
التعريفباملهاراتاحلركيةالالزمةلهم,وطرقالتدريب.
ال��ت��ع��ري��ف ب����أن���واع خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع�ل�اج وال��ت��دري��ب
كالعالج بالفن واملو�سيقى وامل���اء واحل���وار والتفريغ
الإنفعايل وغ�يره من ا�ساليب العالج غري التقليدية .
العمل على حتقيق الدمج االجتماعي احلقيق لذوي
59

االحتياجات اخلا�صة بعد التدريب والتاهيل اجليد  .وبرنامج (ايتارد) للتدريب على املهارات الأ�سا�سية .
تو�ضيح درو الأ���س��رة يف عملية تدريب ورعاية الأبناء  -اخل��������ط��������ة ال����ت����رب���������وي���������ة ال���������ف���������ردي���������ة .
وي��ق�����ص��د ب��الأ���س��رة ال��وال��دي��ن والأخ�����وة والأخ������وات  - .ال��ت���أه��ي��ل امل��ه��ن��ي ل����ذوي الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة .
ال����ع����م����ل ع����ل����ى حت���������س��ي�ن احل������ال������ة ال���ن���ف�������س���ي���ة
ال���������س����ي����ئ����ة لأول����������ي����������اء �أم���������������ور احل���������������االت  .الور�شة الثالثة :
ت�أهيل الكوادر الوطنية يف املجاالت العلمية الآتية - :ان���واع الإع��اق��ات التي مت��ار���س الرتبية الريا�ضية .
فنيات املقابلة ودرا���س��ة احل��ال��ة و�إع����داد التقارير  - .مدخل عن  :العالج الطبيعي  ,والعالج الوظائفي .
�أدوار وم��ه��ام ف��ري��ق ال��دع��م التعليمي الإ����ض���ايف  - .ال����ت���������ص����ن����ي����ف ال�����ط�����ب�����ي وال��������ق��������ان��������وين .
ف����ن����ي����ات ال����ق����ي����ا�����س وال����ت����ق����ي����ي����م ال����ع����ق����ل����ي  - .ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات جت��ه��ي��ز امل�����دار������س مل��م��ار���س��ة
فنيات الت�شخي�ص العقلي لذوي االحتياجات اخلا�صة  .ال�ترب��ي��ة ال��ري��ا���ض��ة ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة .
امل�������ه�������ارات الأك������ادمي������ي������ة حل���������االت الإع������اق������ة -الرتبيةالريا�ضيةاملعدلة�..أ�سا�سلتنميةاجل�سموالعقل.
ال�����ع�����ق�����ل�����ي�����ة (ال�������ق�������اب�������ل���ي���ن ل����ل����ت����ع����ل����ي����م ) - .ال���ري���ا����ض���ة م����ن �أج�������ل ال���������س����رور وال��ت��روي�����ح .
ف��ن��ي��ات ال��ت���أه��ي��ل ال��ت��خ��اط��ب��ي ل�����ذوي االحتياجات  -الريا�ضة العالجية .
اخل�����ا������ص�����ة مل�����رح�����ل�����ة ال�����ط�����ف�����ول�����ة امل�����ب�����ك�����رة  - .الريا�ضة التناف�سية .

الور�شة الأوىل :

الور�شة الرابعة :

 م�������دخ�������ل ت�����ع�����ري�����ف�����ي  :ع��������ن الإع��������اق��������ةو�أ�����س����ب����اب����ه����ا و�����س����ب����ل ال������ع���ل��اج وال������ت������دري������ب .
 م�����ؤ�����س���������س����ات رع�����اي�����ة ذوي الإح����ت����ي����اج����اتاخل�����ا������ص�����ة ب�����ال�����دول�����ة  -ن�����ب�����ذة ت���ع���ري���ف���ي���ة .
 التعريف بقوانني رعاية وحماية ذوي الإحتياجاتاخلا�صة .
 ال����دم����ج الأك������ادمي������ي ( م����ال����ه وم�����ا ع���ل���ي���ه) . الأدوات واالخ���ت���ب���ارات وال��ب�رام����ج امل�ستخدمةيف جم�������ال ذوي االح�����ت�����ي�����اج�����ات اخل�����ا������ص�����ة  .امل�س�ؤولون عن تنفيذ امل�شروع:
 امل�سح الإح�صائي لذوي االحتياجات اخلا�صة بالدولة  -ال�سيد � /أمري املال – املدير التنفيذي للجمعية .–
 الدكتور  /ط��ارق عبد الرحمن العي�سويالور�شة الثانية :
ا�����س����ت���������ش����اري ن���ف�������س���ي وم����ن���������س����ق امل�����������ش�����روع .
 م��ف��اه��ي��م ال���ت���دخ���ل امل���ب���ك���ر ,وال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر  - .ال�����ف�����ا������ض�����ل�����ة  /ه����ل���ا احل�����������ل�����������واين – و�سائل تنمية املهارات الذاتية ومهارات احلياة اليومية  .اخ�����������ص�����ائ�����ي�����ة م�����������ش�����اري�����ع (االج�������ف�������ن�������د ). ا�ستخدام برامج التدريب ( البورتيج ) الربنامج املنزلية وقد ح�صلت اجلمعية على موافقة ادارة اجلمعياتللتدخل املبكر  .وبرنامج ( املاكتون) للتوا�صل اللغوي وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بدولة
مع الأطفال  .وطريقة منت�سوري (احلوا�س والأ�صوات قطر لتنفيذ امل�����ش��روع واحل�����ص��ول على ال��دع��م املايل
والتذوق ) وطريقة �سيجان للتدريب على احلوا�س  .الالزم.
 ( فل�سفة عدم الرف�ض ) تهيئة املجتمع لقبول الدمج. �أ�سلوب تنفيذ الدمج . نتــائ ـ ــج الـدمـ ـ ـ ـ ـ ــج . خ�������ص���ائ�������ص م������دار�������س ال�����دم�����ج ال�������ش���ام���ل . ال������ك������وادر ال���ع���ام���ل���ة يف م�����دار������س ال�����دم�����ج . ال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ه��دف��ة و�أن��������واع االع����اق����ات التيت�����س��ت��ط��ي��ع اال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���دم���ج االك����ادمي����ي .
 -املباين املدر�سية (تعديل البيئة ) والأدوات امل�ستخدمة .
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تقديرا من «الجمعية» لجهود « الوزارة » فى اإلهتمام بذوي اإلعاقة

العضوية الفخرية للحميدي من جمعية ذوي االحتياجات الخاصة
�أعلن �سعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة عن
من ��ح �سع ��ادة نا�صر بن عبد اهلل احلمي ��دي وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الع�ضوية الفخري ��ة للجمعية تقديرا ملا تقدمه وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية من خدمات وت�سيري �أمور ت�ساعد على تفعيل دور اجلمعية واملراكز التابعة لها.
وثم ��ن دور ال ��وزارة يف م�ساع ��دة اجلمعية على حتقيق �أهدافها مبا يعود على منت�سبيه ��ا من فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة
بالنف ��ع والفائدة .واعت�ب�ر �أن الدعم املتوا�ص ��ل ي�ساعد على
�ش ��راء الأجه ��زة التعوي�ضي ��ة واملعينات ال�سمعي ��ة والب�صرية
واملجموع ��ات املختلف ��ة م ��ن حيث الن ��وع واجل ��ودة للكرا�سي
املتحرك ��ة ،و�أن ه ��ذه الأجه ��زة يت ��م توزيعه ��ا عل ��ى منت�سب ��ي
اجلمعية ح�سب نوع كل �إعاقة.
وذك ��ر �سعادت ��ه �أن �أك�ب�ر دلي ��ل عل ��ى م�سان ��دة ال ��وزارة جاءت
بتوجيهات مبا�شرة من �سعادة نا�صر بن عبد اهلل احلميدي
و�ساع ��دت عل ��ى دع ��م وتفعي ��ل وا�ستمراري ��ة م�ش ��روع بي ��ع
كوبون ��ات ل�صالح �شراء �أجهزة طبية وتعوي�ضية و�إميانا من
جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة وفل�سفته ��ا املنطلقة م ��ن توجيهات
ح�ض ��رة �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شي ��خ حم ��د ب ��ن خليف ��ة �آل ثاين
�أم�ي�ر البالد املفدى –حفظه اهلل– وويل عهده الأمني ب�أن
ت�شمل مظلة الرعاية كافة الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات

اخلا�ص ��ة دون النظ ��ر �إىل جن�سية �أو عرق �أو لون �أو دين لأن
اعتبارات االهتمام بهم ت�سمو فوق كل ذلك و�أن تقدم الدول
ونه�ضتها يقا�س مبا تقدمه لذوي االحتياجات اخلا�صة.
وق ��ال ال�شي ��خ ثاين بن عبد اهلل �آل ث ��اين �إن �إدارة اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س ��ات اخلا�ص ��ة والتابعة لوزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية
له ��ا ال ��دور الفاع ��ل والرائ ��ع يف متابع ��ة �أن�شط ��ة اجلمعي ��ة
وم�ساندته ��ا ،وي�أت ��ي ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال امل�سان ��دة م ��ن الإدارة
لتفعي ��ل برام ��ج اجلمعي ��ة و�أن�شطته ��ا ،خا�ص ��ة �أن هن ��اك
جمموع ��ة من الأن�شطة منها برنامج غ ��زة لتدريب معلمي
ال�صم وحمو �أمية ال�صم وبرنامج حمو الأمية يف موريتانيا
وم�شروع مكافحة العمى ببنغالدي�ش بالتعاون مع �ستاندرد
ت�شارترد بنك ،و�أي�ضاً تنظيم الدورات التعريفية والإر�شادية
يف كافة الأمور التي تهم ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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برعاية قابكو ويعد مرجعًا فريدًا من
نوعه لإلعاقة السمعية..
«القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات»
تدشن األطلس اإلشاري لدول العالم
د�شنت اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة م�ساء �أم�س الأول ،الأطل�س الإ�شاري لأ�سماء دول ومدن
الع ��امل ،ال ��ذي يع ��د مرجعا فريدا م ��ن نوعه يف جمال رعاي ��ة ذوي الإعاقة ،ومرجعا �أ�سا�سي ��ا للباحثني والدار�سني
والراغبني يف تعلم لغة اال�شارة ،وذلك برعاية �شركة قطر للبرتوكيماويات (قابكو)..
�أعلن عن ذلك خالل حف���ل نظمته اجلمعية ،ح�ضره كل
من ال�سيد ربيعة حممد الكعبي نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعي���ة القطرية لت�أهي���ل ذوي االحتياج���ات اخلا�صة
والدكت���ور حممد يو�سف املال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
واملدير العام لقابكو ،وال�سيد �أمري املال املدير التنفيذي
للجمعي���ة القطري���ة لت�أهيل ذوي االحتياج���ات اخلا�صة،
�إ�ضاف���ة �إىل مدي���ري الإدارات يف �شرك���ة قابكو و�أع�ضاء
جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ،وع���دد كب�ي�ر م���ن امل�س�ؤول�ي�ن
واملخت�صني يف املجال..

ث��اين ب��ن عب��داهلل :الأطل���س
الإ�ش��اري ي�ض��م جمموع��ة كبرية
من امل�صطلحات
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وق���د �أو�ض���ح �سع���ادة ال�شيخ ث���اين بن عب���د اهلل �آل ثاين
— رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة القطري���ة لت�أهيل
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة — ان الأطل����س الإ�ش���اري
ي�ض���م جمموعة كبرية من امل�صطلحات واملفردات ،ومن
�ش�أن���ه �أن ي�ساع���د ذوي الإعاقة ال�سمعية عل���ى التوا�صل
فيما بينهم ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنّ الأطل�س الإ�شاري جاء ثمرة
جه���ود م�ضنية وجل�س���ات عديدة ملجموع���ة من اخلرباء
واملخت�صني ،وقامت اجلمعية القطرية لذوي االحتياجات
اخلا�صة بلعب دور حموري يف تلك اجلهود..
وتوج���ه �سعادته بال�شكر اجلزيل ل�شرك���ة قابكو لدعمهم
وتعاونه���م ،الذي �ساعد عل���ى �أن يخرج هذا امل�شروع �إىل
النور ،ولرعايتهم يف اجناز الأطل�س الإ�شاري ،م�ؤكدا ان

د .املال :امل�شروع يعد عمال �إن�سانيا
وهو مكمل للمجتمع.
هذا االطل�س يدع���م كثريا فئة ذوي الإعاقة ومن يعملون
يف املجال..

مرجع فريد

واعت�ب�ر الدكت���ور حممد يو�س���ف املال نائ���ب — رئي�س
جمل����س الإدارة واملدي���ر الع���ام لقابك���و — ان الأطل�س
الإ�ش���اري يع���د مرجع���ا فري���دا من نوع���ه م���ن �ش�أنه �أن
يغن���ي املكتبات العربية والدولي���ة وال�سيما تلك الن�شيطة
واملخت�ص���ة يف جمال رعاي���ة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
معربا عن فخر قابك���و برعاية م�شروع الأطل�س الإ�شاري
للجمعي���ة القطرية لت�أهي���ل ذوي االحتياج���ات اخلا�صة
الذي ج���اء انطالقا من قناعتها به كعم���ل �إن�ساين كبري
وكجزء مكمل للمجتمع تقع على عاتق ال�شركات م�س�ؤولية
امل�ساهمة يف تنميته وتطويره بكافة ال�سبل املمكنة..

لأ�سم���اء دول وم���دن الع���امل يواك���ب احتف���االت الوط���ن
العربي بالأ�سبوع اخلام����س والثالثني وهو �أ�سبوع الأ�صم
حتت �شعار متكني املر�أة ال�صماء يف �ضوء اتفاقية الأمم
املتح���دة حلق���وق الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة التي �شملت
مواد كثرية �أك���دت على �أهمية لغة الإ�شارة ،الفتا �إىل �أنّ
الأطل����س جاء بناء على توجيهات من �سعادة ال�شيخ ثاين
ب���ن عبد اهلل �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة وانطالقا من
�ض���رورة التوا�ص���ل م���ع م�ؤ�س�سات املجتم���ع املدين لدعم
م�شروعات اجلمعية اخلا�صة بفئ���ة ال�صم امل�سجلني بها

الكعبي :الأطل�س مرجع للباحثني
يف تعلم لغة الإ�شارة.
من جانبه �أو�ضح ال�سي���د ربيعة حممد الكعبي — نائب
رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة القطري���ة لت�أهي���ل ذوي
االحتياج���ات اخلا�صة — �أن تد�ش�ي�ن الأطل�س الإ�شاري

63

زهرات من جممع الرتبية ال�سمعية ي�شاركن يف التد�شني

وال�صم على امل�ستوى الإقليمي والدويل والعاملي ،وال�سيما
�أن ه���ذه الإ�صدارات وجدت مكانه���ا مبكتبة الكوجنر�س
الأمريك���ي وبالأخ�ص القامو�س الإ�ش���اري الذي �أ�صدرته
اجلمعية واحتل مكانا نظر ًا لأهميته يف جمال الأ�شخا�ص
ال�صم..
و�أ�ضاف الكعبي قائال «وقد ركزت املادة ( )2يف االتفاقية
الدولي���ة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عل���ى اللغة ومنها لغة
ال���كالم ولغ���ة الإ�شارة وغريه���ا من �أ�ش���كال اللغات غري
الكالمية والفقرة هـ من املادة (� )9شددت على �ضرورة
توف�ي�ر �أ�شكال م���ن امل�ساع���دة الب�شري���ة والو�سطاء مبن
فيهم املر�ش���دون والقراء والأخ�صائي���ون املف�سرون للغة
الإ�ش���ارة لتي�س�ي�ر �إمكانية الو�ص���ول �إىل املباين واملرافق
الأخ���رى املتاحة لعام���ة اجلمهور ،بالإ�ضاف���ة �إىل املادة
( )21الت���ي ركزت على حرية التعبري والر�أي واحل�صول
عل���ى معلوم���ات �إذ ن�صت الفقرة ( ب ) م���ن املادة على
قبول وتي�سري قيام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف معاملتهم
الر�سمي���ة با�ستعمال لغة الإ�ش���ارة وطريقة برايل وطرق
االت�ص���ال املعززة البديلة وجميع و�سائ ــل وطرق و�أ�شكال
االت�صال الأخرى �سهلة املنال التي يختارونها ب�أنف�سهم»،
م�شري ًا �إىل ان املادة ( )24اخلا�صة بالتعليم ن�صت على
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تي�س�ي�ر تعليم لغ���ة الإ�شارة وت�شجيع الهوي���ة اللغوية لفئة
ال�صم ،يف حني ن�صت الفقـرة (ج) من املادة على كفالة
توف�ي�ر التعلي���م للمكفوفني وال�ص���م املكفوف�ي�ن وال�صم
خا�ص���ة الأطف���ال منهم ب�أن�س���ب اللغات وط���رق وو�سائل
االت�صال للأ�شخا����ص املعنيني ويف بيئات ت�سمح بتحقيق
�أق�صى قدر من النمو الأكادميي واالجتماعي..
وتوج���ه بال�شك���ر ل�شركة قطر للبرتوكيماوي���ات (قابكو)
الهتمامه���ا الالحم���دود بفئ���ة ال�ص���م لتمكينه���م م���ن

البنعل��ي :توثي��ق وتوحي��د
امل�صطلح��ات اخلا�ص��ة ب�أ�سم��اء
البلدان بلغة الإ�شارة.
التوا�ص���ل يف املجتمع الذي يعي�شون في���ه وت�ساعدهم يف
جت���اوز توا�صلهم وثقافته���م املحلي���ة �إىل العاملية ،وعلى
رعايته���ا ر�سمي���ا يف �إجناز ه���ذا العمل وليك���ون مرجعا
�أ�سا�سي���ا للباحث�ي�ن والدار�س�ي�ن والراغب�ي�ن يف تعلم لغة
اال�شارة ولي�ساهم بدور فاعل يف ثقافة تلك الفئة..

م�شروع ريادي

ال�سي���د حمم���د البنعلي — �أم�ي�ن �سر املرك���ز القطرى
الثقاف���ى االجتماعى لل�ص���م وم�س�ؤول االعاق���ة ال�سمعية
باجلمعي���ة — او�ضح �أنه رغم �إ�ص���دار املعجم الإ�شاري
لأ�سماء دول ومدن العامل عام  2004بقيت احلاجة لكثري
من امل�صطلحات اللغوي���ة الإ�شارية فجاءت مبادرة دولة
قطر ممثل���ة باملجل�س الأعلى ل�ش����ؤون الأ�سرة باحت�ضان
ور�ش���ة ال�ستكم���ال القامو�س املوحد فق���ام جمل�س وزراء
ال�ش�ؤون العرب مبباركة اخلط���وة وا�ست�صدار قرار بهذا
اخل�صو�ص لأهمية هذا امل�شروع الريادي ،الفتا �إىل �أنه مت
تنظيم الور�شة مب�شاركة  18دولة عربية ومب�شاركة فاعلة
من ال�صم الع���رب وم�ؤ�س�ساتهم ف�أجنز القامو�س اجلزء
الث���اين مرتجما لثالث لغ���ات هي العربي���ة والإجنليزية
والفرن�سية يف �سنة ..2007

وا�ضاف البنعلي «بعد توقيع واعتماد دولة قطر لالتفاقية
الدولية لذوي الإعاق���ة والت�صديق عليها وبغية ا�ستكمال
اجله���ود بتطوي���ر اللغ���ة الإ�شاري���ة ،جاءت فك���رة تنقيح
وحتدي���ث املعظم الإ�ش���اري لأ�سم���اء دول وم���دن العامل
لريى النور بحلته وم�سماه اجلديدين «الأطل�س اجلغرايف
لأ�سم���اء دول وم���دن الع���امل» كتطبي���ق عمل���ي العتم���اد
االتفاقي���ة» ،م�ش�ي�را �إىل �أن ه���ذا امل�شروع ي�ؤك���د على �أن
دولة قطر متمثلة مب�ؤ�س�ساتها تت�صدر الريادة العربية يف
املجال االجتماعي امل�شرتك وتوثيق وتوحيد امل�صطلحات
اخلا�ص���ة ب�أ�سم���اء البل���دان واملناط���ق وامل�صطلح���ات
ال�سيا�سي���ة واجلغرافية بلغة الإ�ش���ارة وال�سيما �أن هناك
�شح���ا يف الرم���وز الإ�شارية اخلا�صة بتل���ك امل�صطلحات
و�شك���وى من انعدام املراجع يف املكتب���ة العربية والعاملية
ملثل الأطال�س والقوامي�س املتخ�ص�صة..
وتطرق البنعلي �إىل تاري���خ امل�شروع �شارحا �أنه منذ عام
 1997ق���ام خ�ب�راء لغ���ة
الإ�ش���ارة الأ�ست���اذ �سم�ي�ر
�سمري���ن والأ�ستاذ حممد
الرامزي من خالل الندوة
العلمي���ة ال�سابعة اخلا�صة
باالحتاد العرب���ي للهيئات
العامل���ة يف رعاي���ة ال�صم
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بتق���دمي ورق���ة عمل ع���ن توحيد �أ�سم���اء ال���دول العربية
�إ�شاري���ا و�أن الهدف الأ�سمى من ورقة العمل كان البحث
عن توحي���د لأ�سماء دول ومدن الع���امل �أجمع م�ضيفا �أنه
ومن���ذ ذلك العام حتى �أواخ���ر  2003بد�أ املبحث املكثف
ع���ن امل�صطلح���ات الإ�شاري���ة لأ�سماء دول وم���دن العامل

وبع�ض الأ�سم���اء ذات ال�صلة ،مو�ضحا ان���ه بعد اكتمال
جتمي���ع امل���ادة العلمية وتبن���ي م�شروع املعج���م من قبل
جمل�س �إدارة اجلمعية القطري���ة التي �أبدت ا�ستعدادها
وترحيبه���ا بامل�شروع بد�أت االجتماع���ات تتواىل لتنظيم
العمل وت�شكيل اللجان العاملة على تنفيذ امل�شروع وتوفري
الدعم ال�ل�ازم له ،ومنوها ب�أن العم���ل ا�ستكمل بتجهيز
�أ�ستدي���و ت�صوير كامل يف اجلمعية ومن ثم ت�صوير كافة
امل�صطلحات الإ�شارية وجتهيز وت�صنيف كافة البيانات
واملعلوم���ات و�إدخاله���ا يف احلا�س���ب الآيل حت���ى �إخراج
الت�صوير وال�شكل النهائي للمعجم وحتويله للمطابع..
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن فري���ق عمل الأطل����س الإ�شاري
لأ�سماء دول ومدن العامل ت�ألف من عدد كبري من خرباء
لغ���ة الإ�شارة وهم ال�سيد �سم�ي�ر �سمرين وال�سيد حممد
الرام���زي وال�سيد ناجي زكارن���ة وال�سيد حممد البنعلي
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وال�سي���د عل���ي ال�سن���اري رئي����س جمل����س �إدارة املركز
القطري الثقايف االجتماعي لل�صم� ،إ�ضافة �إىل ال�سيد
زي���دون الظاه���ر خبري حا�س���ب �آيل يف جم���ال الإعاقة
ال�سمعي���ة ،وب�إ�شراف ال�سيد ربيعة الكعبي وال�سيد �أمري
املال.

ﺳﻮﺭﻳﺎ

U K : London

 ﻟﻨﺪﻥ: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

Denmark : Copenhag

ﺁ ﺳــﻴــــﺎ

ﺃﻭﺭﺑـــﺎ

S Y R IA

 ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ: ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ

S R IL A N K A

×
: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ

U K : Manchester

 ﺩﻣﺸﻖ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﻟﻴﺮﺓ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

×
1

U K : Scotland

Capital: Damascus
Currency: Lira
Area sq.km: 185.180

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

 ﻣﺎﻧﺸﺮ: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻃﺎﺟﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
T A J IK IS T A N

CMYK

2
Capital: Colombo
Currency: Rupee
Area sq.km: 65.610

 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﻮ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﺭﻭﺑﻴﺔ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

Capital: Dushanbe
Currency: Ruble
Area sq.km: 143.100

 ﺩﻭﺷﺎﻧﺒﻲ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﺭﻭﺑﻞ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ
LUXEMBOURG

ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻹﺷــﺎﺭﻱ ﻹﺳـﻤـﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﻣــﺪﻥ ﺍﻟـﻌـﺎﻟــﻢ
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Japan: Tokyo

ﺃﻭﺭﺑـــﺎ

 ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 ﻃﻮﻛﻴﻮ:ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

India: Mumbai

 ﻣﻮﻣﺒﻲ:ﺍﻟﻬﻨﺪ

k]zzzz·]zqzh¸\

DIRECTIONS

ﺷﻤﺎﻝ
North

1
Japan: Hachinohe

2
 ﻫﻮﻧﺸﻮ:ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

Japan: Shikoku

 ﺷﻴﻜﻮﻛﻮ:ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

 ﺻﻨﻌﺎﺀ:ﺍﻟﻴﻤﻦ

Japan: Hokkaido

ﺷﺮﻕ
East

Geographical Terminology

ASIA

ﻏﺮﺏ
West

Yemen: Sanaa

ﺟﻨﻮﺏ
South

 ﻫﻮﻛﺎﻳﺪﻭ:ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻹﺷــﺎﺭﻱ ﻹﺳـﻤـﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﻣــﺪﻥ ﺍﻟـﻌـﺎﻟــﻢ
Sign Language Dictionary for the Names Of Countries & Cities

70

Compass

ﺑﻮﺻﻠﺔ
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ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ

U K : northern Irland

ﺁ ﺳــﻴــــﺎ

 ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

30

MALTA

ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻄﺎ

EUROPE

2
U K : Belfast
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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
ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻹﺷــﺎﺭﻱ ﻹﺳـﻤـﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﻣــﺪﻥ ﺍﻟـﻌـﺎﻟــﻢ
Sign Language Dictionary for the Names Of Countries & Cities

 ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﻓﺮﻧﻚ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

 ﻓﻴﻠﻨﻴﻮﺱ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﻟﻴﺘﺎﺱ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

 ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ:ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ﻟﻴﺮﺓ:ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
:٢ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﻢ

ASIA

EUROPE

1
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اطالق مبادرة «تواصل للجميع»
فى مركز فالجيو للتسوق
افتتحت ات�صاالت قطر «كيوتل « معر�ض ال�صور ال�ضوئية « القدرات الهائلة « اخلمي�س املا�ضى بهدف القاء
ال�ض ��وء عل ��ى ع ��دد من موهوبني م ��ن ذوى االحتياجات اخلا�صة مم ��ن قاموا بتحقيق الكثري م ��ن االجنازات فى
املجاالت املختلفة ،ويعد هذا املعر�ض الأول من نوعة حيث ي�ستعر�ض تلك االجنازات التى حققهاذوو الأحتياجات
اخلا�صة فى قطر.
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وق���ام ال�سيد عب���د اهلل �آل طالب  ,ع�ضو جمل�س ادارة
كيوت���ل ,نيابة عن �سعادة ال�شيخ عب���د اهلل بن حممد بن
�سعود �آل ثان ,رئي�س جمل����س اداراة كيوتل ,با�ستعرا�ض
تفا�صيل مب���ادرة «توا�صل للجمي���ع ,والتى مت اطالقها
دعما ملبادرة «توا�صل» التى يقوم بها مركز التكنوجليا
امل�ساع���دة فى قطر « مدى» بالتعاون مع كيوتل وعدد
من ال�شركاء .
كم���ا ات���ت هذة املب���ادرة اي�ضا لتدعم �أه���داف اليوم
العاملى لذوى الأحتياجات اخلا�صة املوافق  3دي�سمرب كل
عام لزيادة الوع���ى بامل�شاكل التى تواجه هذه اال�شريحة
من املجتمع كما مت تكرمي عدد من ال�شخ�صيات املتميزه
م���ن ذوى الأعاقة وفى مقدمته���م د /حياة نظر  ...ففى
«اط���ار توا�ص���ل للجمي���ع» � ,ستقوم كيوت���ل بتوفري نطاق
متط���ور من حلول تكنوليجا املعلومات لذوى الأحتياجات
اخلا�صة .
وت�شم���ل تخفي�ضات عل���ى معظم خدماتها  ,وعدد من
اجهزة الهواتف اجلوالة وملحقاتها امل�صممة خ�صي�صا
لتنا�سب احتياجتهم .
و�س���وف تقوم كيوتيل بتوفري تخفي�ض %50على باقات
ال�شه���رى القيمة ل���ذوى الأحتياجات اخلا�ص���ة  ,مبا فى
ذل���ك م�صاري���ف الرتكي���ب والأ�ش�ت�راكات ال�شهري���ة و
املكاملات ال�صوتية ومكاملات الفيديو ,و الر�سائل الن�صية
الق�ص�ي�رة ,و �سائ���ل الو�سائ���ط املتع���ددة  .كم���ا تخف�ض
كيوتيل على الربودباند اجلوال لذوى الأعاقة .
كم���ا يت���م تقدمي نف�س اخل�صم عل���ى خدمات الهاتف
الثاب���ت زخدم���ات موزايك تى ف���ى للم�شرتكني من ذوى
االعاق���ات ,ا�ضاف���ة اىل تركيب وتفغي���ل جمانى خلدمة
الربودباند
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كما تقدم كيوتل اي�ضا عدد من اجهزه اجلوال املجهزة
وامل�صنعة خ�صي�صا لذوى االحتياجات اخلا�صة والأعاقة
,ا�ضاف���ة اىل �أجهزة راوتر USBواجهزة رواتر ADSL
للربودباند املنزىل .
كم���ا �ستق���وم كيوتي���ل قريبا با�ضاف���ة منحدرات امام
جمي���ع مكاتبه���ا ومراكزه���ا لت�سهيل الدخ���ول و اخلروج
منه���ا واليها  ,ا�ضاف���ة اىل توف�ي�ر ادوات �سمعية بجميع
املراكز مل�ساعدة من لديهم �صعوبة فى ال�سمع.
ويتم حاليا العمل على ان�شاء موقع على االنرتنت لذوى
احلتياج���ات اخلا�صة  ,لتقدمي كافة املعلومات حول هذه
اخلدم���ات اجلديدة .وقد�صممت ال�صفحة وفقا لأحدث
املعاي�ي�ر العاملية ,بحيث تنا�سب من يعانون من �صعوبات
ب�صرية .
وم���ن �أه���م �أه���داف مبادرة «توا�ص���ل للجميع « تغيري
وجهة النظ���ر ال�سائدة ح���ول ذوى الأحتياجات اخلا�صة
,وت�شجيعه���م عل���ى ممار�س���ة حياتهم بطريق���ة طبيعية
وال�سع���ى وراء حتقي���ق النج���اح وهو ما يتواف���ق مع فكرة
معر����ض « الق���درات الهائلة «ال���ذى ي�ستعر�ض عددا من
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ذوى الأحتياجات اخلا�صة فة قطر ,ممن ا�ستطاعوا ان
يحققوا اجنازات هائلة فى جماالت الريا�ضة والت�صوير
والت�صمي���م والثقاف���ة ,ومل يتخاذل���وا �أو �أو ي�ست�سلم���وا
لإعاقاتهم .
يذكر ان هذه املبادرة ت�أتى اي�ضا احتفاالباليوم العاملى
ل���ذوى الأحتياجات اخلا�صة ال���ذى احتفل به العامل يوم
اجلمعة  3دي�سمرب.
وق���د اقي���م معر����ض ال�ص���ور الت���ى التقطه���ا الفنان
القط���رى را�شد املهندى حتت عن���وان «القدرات الهائلة
فى مركز فالجيو التجارى فى منطقة حلقة التزلج .
�شروط الأهلية والبنود وال�شروط:
الأهلية وال�شروط العامة :
يت�أه���ل �صاح���ب الإعاق���ة فق���ط �إذا كان ميل���ك بطاق���ة
�ص���ادرة عن اجلمعية القطرية لت�أهيل ذوى الأحتياجات
اخلا�صة.
يتاهل ال�صغ���ار ما دون  16عاما م���ن ذوى الأحتياجات
اخلا�صة للح�صول على اخلدمات ولكن يجب ان يقدموا
موافقة ذويهم  /الو�صياء عليهم .

قدمت ورقة عمل حول ذوى الأعاقة ال�سمعية والنطقية وحق التوا�صل التخاطبى املبكر

جمعية ذوى االحتياجات الخاصة تشارك
فى مؤتمر االتحاد العربى للصم

�شارك���ت اجلمعي���ة القطرية لت�أهيل ذوى االحلتياجات اخلا�ص���ة بامل�ؤمتر العا�شر لالحتاد العربى للهيئات العاملة مع
ال�ص���م وال���ذى عقد بتون�س خالل الفرتة 25و 26و 27نوفمرب املا�ضى والذى حم���ل �شعار حول اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوى االعاقة ودورها فى بناء بيئه ممكنه للأ�شخا�ص ال�صم .وقد تقدمت اجلمعية بورقة عمل من اعداد الأ�ستاذ �صالح
مر�سى حافظ – م�ست�شار اجلمعية بعنواناال�شخا�ص ذوو العاقة ال�سمعية والنطقية وحق التوا�صل التخاطبى املبكر .
كم���ا مث���ل اجلمعية فى فاعليات امل�ؤمت���ر ال�سيد حممد
البنعل���ى – خبري االعاق���ة ال�سمعي���ه باجلمعية من خالل
القي���ام باعم���ال الرتجم���ة و املدخ�ل�ات الت�شاورية خالل
تقدمي اوراق العمل على مدار ايام امل�ؤمتر.
ويعت�ب�ر امل�ؤمترالعا�ش���ر لالحتادالعربى للهيئات العامة
مع ال�ص���م بالتعاون مع اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�صم
من امل�ؤمتر املتمي���زة وذات العالقة التى ت�شمل على جميع
اجلوان���ب والق�ضاي���ا احليات���ىة التى ته���م ذوى الأعاقة.
حيث ناق�ش امل�ؤمتر خالل ايام انعقادة االتفاقية اخلا�صة

بحق���وق الأ�شخا����ص ذوى الأعاق���ة ودورها فى بن���اء بيئة
ممكنة للأ�شخا�ص ال�صم و افتتحت اعمالة بكلمة ترحيب
لل�سيدة زليخة بلكاهية رئي�سة اجلمعية التون�سية مل�ساعدة
ال�ص���م ثم ثاله���ا كلمة الدكتور حممد زه�ي�ر العوا رئي�س
الأحتاد العربى للهيئات العامل���ة مع ال�صم وكان الأفتتاح
الر�سمى من طرف ال�سيد النا�صر العربى للهيئات العاملة
م���ع ال�صم وكان الأفتتاح الر�سمى من طرف ال�سيد نا�صر
الغرب���ى وزي���ر ال�شئ���ون الأجتماعي���ة والت�ضم���ن التون�سي
باخل���ارج وا�شتمل امل�ؤمتر على جمموعة متميزة من اوراق
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العمل ح���ول الأتفاقي���ة اخلا�صة بحق���وق الأ�شخا�ص ذوى رئي�سة اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�صم بال�شكر اجلزيل
الأعاقة .وقد �شارك بها جمموعةمن اخلرباء و ال�ست�شارين والأمتن���ان للجمعي���ة القطري���ة لت�أهي���ل ذوى الأحتياجات
والباحث�ي�ن فى جم���ال الأعاق���ة ال�سمعية من خمتل���ف الدول اخلا�صة على تلك اامل�شاركة املتميزة و�أي�ضا على جمموعة
العربية .
الأ�صدارات التى ت�صدرها اجلمعية ومت عر�ضها وتوزيعها
باملعر�ضباملعر����ض امل�صاح���ب لأن�شطة فاعلي���ات امل�ؤمتر,
اوراق مميزة
وقد جاءت
واكرثم���ا ميز امل�ؤمت���ر ان بع�ض ال�ص���م الرا�شدين قدموا
اوراق عمل مميزة من واقعهم حول نظرتهم وطموحاتهم تو�صيات امل�ؤمتر على النحو التاىل :
جت���اه الأتفاقية  .وق���د تقدمت اجلمعي���ة القطرية لت�أهيل
•ا�ص���دار  CDبلغ���ة الأ�ش���ارة عن حمت���وى الأتفاقية
وتوزيع���ة على ا�صح���اب العالقة املهتم�ي�ن بالتعرف
ذوى الأحتياج���ات اخلا�ص���ة بورق���ة عم���ل حت���ت عنوان «
على الأتفاقية و اهم بنودها .
الأ�شخا����ص ذوو الأعاقة ال�سمعية والنطقية وحق التوا�صل
املبك���ر « قدمها قدمها ال�سيد �صالح الدين مر�سى حافظ
•عم���ل دورات تدريبي���ة للعامل�ي�ن م���ع ال�ص���م ع���ن
– م�ست�ش���ار اجلمعية القطرية والت���ى تناول فيها اجلانب
الأتفاقية.
التطبيق���ى من الأتفاقية فى بن���اء بيئة ممكنة للأ�شخا�ص
•ان يتبن���ى الأحتاد ان�شاء �صندوق خريى بالتعاون مع
ال�ص���م م���ن خ�ل�ال برنام���ج تعليمى ف���ى ح���ق ال�صم من
اجلمعية العربية لدعم ان�شطة الأحتاد .
التوا�ص���ل املبك���ر الكت�س���اب اللغ���ة خا�ص���ة عن���د �ضعاف
ال�سمعم���ن خ�ل�ال برنامج تعليم���ي ي�ؤ�س����س الكت�ساب هذه
•ح���ث ال���دول العربي���ة التى مل توق���ع عل���ى الأتفاقية
امله���ارة فى ال�سنوات اللأوىل من العمر والتى تعترب النواة
للتوقيع والعمل مبا جاء بها .
الذهبية لأكت�س���اب اللغة وقد �أ�صت جلن���ه امل�ؤمتر لأهمية
•والت�أكي���د عل���ى منظم���ات املجتمع املدن���ى بالألتزام
الدرا�سة بتوزيعه���ا على امل�شاركني لتطبيقه���ا والأ�ستفادة
والعم���ل على تنفيذ هذه التو�صي���ات وان يتم ت�شكيل
منهاخ�ل�ال برامج التدخ���ل املبكر وتق���دم رئي�س الأحتاد
جلنة عربية ملتابعتها وتنفيذها.
العرب���ى للهيئات العامل���ة فى رعاية ال�صم وك���ذا ال�سيدة
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احتفل مبرور � 3سنوات على ت�أ�سي�سه و�أقام فعاليات منوعة..

”منظمـة البيست باديـز”
يوفــر فــرص التنشـئــــــة
االجتماعية لذوى االعاقة
احتفل م��رك��ز �أف���ض��ل �أ��ص��دق��اء قطر “ب�ست باديز”  2011/3/19مب��رور 3
�سنوات على ت�أ�سي�سه ،بهدف توفري فر�ص التن�شئة االجتماعية لال�شخا�ص
ذوي االع ��اق ��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة يف دول ��ة ق�ط��ر وت ��أم�ي�ن دع ��م ف��ر���ص ع�م��ل لهم،
وذل� � ��ك ب �ح �� �ض��ور ع � ��دد م� ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن وامل �ه �ت �م�ي�ن والباحثني
واملخت�صني والعاملني يف جم��ال الإع��اق��ة ا�ضافة �إىل �شخ�صيات
�إع�لام�ي��ة وري��ا��ض�ي��ة وف�ن�ي��ة ب��ال��دول��ة ،ب�ف�ن��دق الريتزكارلتون..
حيث �شهد احلفل فقرات ترفيهية متنوعة �سعى
امل��رك��ز م��ن خاللها �إىل ات��اح��ة الفر�صة للأ�شخا�ص
م��ن ذوي االع��اق��ة العقلية لتكوين ع�لاق��ات �صداقة
م��ع �أق��ران��ه��م م��ن غ�ير ذوي االع���اق���ة ،ب��غ��ر���ض �إنهاء
ال���ع���زل���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا ه����ذه ال��ف��ئ��ة..
وي�سعى امل��رك��ز ال��ذي �أن�شئ ع��ام  2008مبوجب
اتفاقية مع م�ؤ�س�سة �أف�ضل الأ�صدقاء العاملية وب�شراكة
مركز ال�شفلح ل�ل�أط��ف��ال ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وانتقل م���ؤخ��ر ًا �إىل مبناه اجلديد ،اىل ت�أ�سي�س حركة
تطوعية عاملية ويقدم �أف�ضل �أ�صدقاء قطر فر�ص التن�شئة
االجتماعية والتدريب على العمل من خالل توفري االدوات
الالزمة لذوي االعاقات العقلية ليكونوا �أكرث ا�ستقالال
وبالتايل �أكرث اندماجا يف املجتمع ،يف حني يبلغ �إجمايل
�أعداد امل�شاركني واملنت�سبني لربامج مركز �أف�ضل �أ�صدقاء
قطر حتى االن “ ”552م�شارك ًا..

خطة ا�ســـــرتاتيجية
وقد �أو�ضحت ال�سيدة لألئ �أبو �ألفني  -املدير العام
ملركز �أف�ضل الأ�صدقاء قطر � -أنّ هذا االحتفال ال�سنوي

الثالث الف�ضل
اال�������ص������دق������اء
ب������ه������دف ال�����دم�����ج
االج��ت��م��اع��ي ،م�����ش�يرة �إىل �أن���������������ه
ق��د مت��ت دع���وة جميع منت�سبي الربنامج
ا���ض��اف��ة �إىل ق��ن��اة ال��ك��ا���س ،وج��م��ي��ع �شركاء
ال�برن��ام��ج ب��االخ�����ص ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن نا�صر
ال��داع��م الرئي�سي ل�برن��ام��ج “�أف�ضل اال�صدقاء”..
وق��ال��ت �إن ل���دى م��رك��ز “�أف�ضل اال�صدقاء” خطة
ا�سرتاتيجية ثالثية ،من املتوقع ان يتم تنفيذها خالل
ال��ف�ترة املقبلة وذل���ك م��ن خ�لال ف��ري��ق عمل خمت�ص،
ل�لارت��ق��اء مب�ستوى اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل���ذوي االعاقة

لآىلء�أب����و�أل����ف��ي�ن� :إط��ل��اق ب��رام��ج
وخ������دم������ات ج������دي������دة ل��ت��ف��ع��ي��ل
ح��ق��وق ذوي الإع���اق���ة يف املجتمع
املركزيعدخطةا�سرتاتيجيةلتنفيذها
خالل الفرتة املقبلة.
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الف��ت��ة �إىل ان ه��ن��اك ح��زم��ة م��ن ال�برام��ج واخلدمات
لتفعيل ح��ق��وق امل��ع��اق�ين يف االن���دم���اج يف املجتمع..
و�أ�شارت �أبو �ألفني �إىل ان برنامج “اف�ضل اال�صدقاء”
يهدف �إىل حت�سني حياة النا�س الذين يعانون من الإعاقة
العقلية من خالل تزويدهم بفر�ص خلق �صداقات ثنائية
متبادلة وفر�ص توظيف متكاملة ،عن طريق ( )5برامج
رئي�سية ،فالربنامج الأول ي��رك��ز على طلبة املدار�س
الثانوية الذي يوافق الطالب من ذوي الإعاقات العقلية
مع طالب مدار�س ثانوية خللق �صداقات ثنائية متبادلة،
�أما الربنامج الثاين فريكز على طرح الربنامج يف الكليات
وه��و م��ا ي��واف��ق م��ا ب�ين ذوي الإع��اق��ات العقلية وطالب
الكليات يف �صداقات ثنائية متبادلة ،ففي املا�ضي مل يكن
لذوي الإعاقات العقلية فر�صة اكت�ساب �أ�صدقاء من خارج
بيئاتهم التي دائم ًا ما تكون معزولة وباالن�ضمام للربنامج
ف�إن املتطوعني يقدمون لأ�صدقائهم من املعاقني فر�صة
ا�ستك�شاف احلياة بطريقة جديدة ،بينما ي�سعى الربنامج
الثالث �إىل توافق �أ�شخا�ص من ذوي الإعاقات العقلية يف
�صداقات ثنائية متبادلة مع �أفراد �آخرين يف املجتمعات
املدنية والتجارية ،مو�ضحة ان اجمايل ع��دد منت�سبي
ب��رام��ج امل��رك��ز للعام ال��درا���س��ي احل��ايل يبلغ “،”552
م��وزع�ين م��اب�ين “ ”158م�شاركا يف ب��رن��ام��ج املرحلة
الثانوية و” ”91م�شاركا يف برنامج اجلامعات و””139
م�شاركا يف برنامج املواطن و” ”116م�شاركا يف برنامج
“بن بال” ،ف�ضال عن “ ”18م�شاركا من امل�سجلني على
قوائم االنتظار ،من �أ�صل “ ”75مازالوا م�سجلني على
قوائم االنتظار �سوف يخ�ضعون للت�شخي�ص من قبل خبري
متخ�ص�ص يف جمال االعاقة..

توظيـــــف املعـــــــاقني

باملركز تعنى ب�إجراء درا�سة م�ستفي�ضة حول �إحتياجات
�سوق العمل املحلي من تخ�ص�صات ومهارات ،ف�ضال عن
�إجراء درا�سة �أخرى ت�ستهدف قدرات ومهارات كل حالة من
حاالت منت�سبي املركز من اال�شخا�ص ذوي االعاقة الراغبني
يف اقتحام �سوق العمل وحتقيق �آمالهم وطموحاتهم يف
اال�ستقاللية والإ�سهام يف بناء وتنمية جمتمعهم� ،إذ ترمي
هذه الدرا�سات اىل ر�سم خريطة طريق للأ�شخا�ص من ذوي
االعاقة وتي�سري مهمة تر�شيح كل �شخ�ص منهم اىل الوظيفة
التي ت��ت�لاءم م��ع �إمكانياته وق��درات��ه الذهنية واحلركية
والعقلية ،منوهة بان املركز م�ؤخرا قام بتوظيف �إبراهيم
احمد وهو �أحد خريجي برنامج اخلدمات املجتمعية ملا بعد
املدر�سة التابع ملركز ال�شفلح لالطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة كموظف يف وحدة اال�ستقبال ،الفتة اىل �أن “�أف�ضل
ا�صدقاء قطر” يعمل يف هذا ال�صدد بال�شراكة والتن�سيق
امل�شرتك مع برنامج اخلدمات املجتمعية ملا بعد املدر�سة
بال�شفلح ،حيث جتمعهما �سل�سلة من الت�شاورات واللقاءات
الثنائية يف هذا االط��ار ،ومتمنية �أن يتم التعاون مع قناة
“الك�أ�س” من �أجل دعم فئة ذوي االعاقة..

وحول توظيف اال�شخا�ص من ذوي الإعاقة �أو�ضحت الـــــوعي املجتمعي

�ألفني اهتمامها البالغ مب�س�ألة دعم توظيف الأ�شخا�ص من
ال�شيخ مبارك بن حمد �آل ث��اين  -مدير العالقات
ذوي الإعاقة ،حيث يجري حاليا العمل على قدم و�ساق العامة واالت�صال مبركز �أف�ضل الأ�صدقاء قطر � -أو�ضح ب�أن
يف املركز لو�ضع خطة عمل متكاملة اجلوانب واالركان عدد الطالب امل�شاركني يف االحتفال بلغ “ ”250مع ح�ضور
من خالل فريق عمل وحدة الإت�صاالت والعالقات العامة
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دعم فئة ذوي الإعاقة و�إعطائهم الفر�ص التي ي�ستحقونها
داعيا كل �شخ�ص �إىل امل�ساهمة يف ذلك من موقعه ،يف حني
عرب عن �سعادته وفخره ب�أن ي�شارك الأطفال فرحتهم،
داعيا اجلميع النظر �إىل هذه الفئة كجزء من املجتمع..

االندمـــــاج يف املجتمع
�أم ���س��ارة حت��دث��ت ع��ن جت��رب��ة ابنتها بعدما
ان�����ض��م��ت ل�برن��ام��ج اف�����ض��ل اال���ص��دق��اء ،م��و���ض��ح��ة ب���أن
ابنتها تغريت ك��ث�ير ًا بعدما كانت تخاف م��ن املجتمع،
معتربة �أن تعاون البيت واملدر�سة واملجتمع بكل فئاته
�أم���ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة �إذ ال ميكن دم��ج ذوي الإعاقة
يف املجتمع دجم���ا �صحيحا م��ن دون ه���ذا التعاون..
ور�أت �أن برنامج �أف�ضل الأ�صدقاء كان له �أثر كبري على
تغري �سلوك ابنتها الذي بد�أ يتغري فقد زادت ثقتها بنف�سها
و�أ�صبحت �أكرث �إنتاجا يف املجتمع..

�أولياء الأمور واملعنيني بق�ضايا ذوي االعاقة ،م�شريا
اىل ان مثل هذه االحتفاالت فر�صة لتقارب ذوي االعاقة
مع كافة االفراد وتغيري نظرة املجتمع حول هذه الفئة..
وق��ال ال�شيخ م��ب��ارك �إنّ “ الوعي” يف املجتمع مازال
مق�صورا مقارنة بالدولة االخرى ،م�شريا �إىل �أن هذه الفئة
بحاجة �إىل اهتمام اكرث ،حيث منهم مبدعون ومبتكرون
ينتظرون مد يد العون لهم ،ومو�ضحا �أن الدولة تتجه �إىل
�أحمد حممد �أب��و حمرة طالب جامعي �أك��د �أن من
زيادة وعي النا�س بحقوق هذه الفئة وان مركز “�أف�ضل
اال�صدقاء” ي�سعى �إىل اعادة ت�أهيل املجتمع لتقبل هذه م�س�ؤولية كل ان�سان م�ساعدة ذوي الإعاقة على االندماج يف
املجتمع لأن هذا حق له ،معتربا �أنه كطالب جامعي يحب
الفئة..
�أن ي�سهم يف ذلك ووجد برنامج �أف�ضل الأ�صدقاء فر�صة
خالد جا�سم :الربنامج يعزز ثقة لاللتقاء بذوي الإعاقة ،م�شريا �إىل �أنّ الربنامج مهم
ذوي االعاقة ب�أنف�سهم ويحقق لهم لي�س فقط لذوي الإعاقة بل للمجتمع ب�أكمله.

الدمج االجتماعي.

فــــخر واعتــــــــزاز
املذيع خالد جا�سم  -مقدم برنامج املجل�س بقناة
ال��ك���أ���س  -ق��ال “ ف��خ��ور ج��دا ال��ي��وم مب�شاركة اخ��واين
ذوي االعاقة يف احتفالهم ال�سنوي ،و�أت�شرف ب�أن �أكون
واحدا من الأ�صدقاء و�أخا لهذه الفئة” ،م�شري ًا �إىل �أنّ
برنامج “�أف�ضل اال�صدقاء” يف غاية االهمية لأنه يعرف
كافة اف���راد املجتمع على ه��ذه الفئة ويغري نظرتهم..
ه��ذا وق��د �شارك يف احلفل جن��وم قناة “الك�أ�س” عبد
العزيز العندري وخالد �سلمان ويف كلمة �ألقاها �أكد �أهمية
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التدريب على ا�شغال االك�س�سوارات الن�سائية

اعمال الزراعة والب�ستنة

مهـ ــارات الطهـ ـ ــي

جل�سات العالج الطبيعي باملركز

الر�سم والتلوين

زيارة حلديقة احليوان

رحلة ت�سوق

رحلة لكورني�ش الدوحة

اجلمعي ـ���ة القطـريـة لت�أهـيـ���ل ذوي االحتياجـات
اخلا�ص ـ���ة بالتعـ ـ���اون مـع العمـ���ادي للم�شـاريـ ــع
وم�ؤ�س�سـ���ة راف للخدم���ات الإن�سانية واخلطوط
اجلويــة القطـريـة

تنظــم رحلـة عمــرة
لـذوي االحتيـاجــــات
الخـاصـــة ...
�ص���رح �سع���ادة ال�شي���خ ث���اين بن عبد اهلل �آل ث���اين رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعية القطرية لت�أهي���ل ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ب����أن اجلمعية واميانا منه���ا يف غر�س الوازع الدين���ي لدى تلك الفئة العزي���زة علينا وتكرميا اي�ض���ا للمتميزين
منه���م فق���د حر�صت اجلمعي���ة منذ الع���ام املا�ضي على تنظي���م رحلة عم���رة للأرا�ض���ي املقد�سة مبكة املكرم���ة واملدينة
املن���ورة باعتب���ار ذل���ك احدى �أه���داف اجلمعية والتي ن����ص عليها نظامه���ا اال�سا�سي وح���ق من حق���وق اال�شخا�ص ذوي
االعاق���ة والت���ي �شملتها االتفاقي���ة الدولية حلق���وق اال�شخا����ص ذوي االعاقة الأمم املتح���دة 2007م والت���ي ن�صت املادة
( ) 19فيه���ا عل���ى العي����ش امل�ستقل واالدم���اج يف املجتمع وتقر الدول االط���راف يف هذه االتفاقية بح���ق جميع اال�شخا�ص
ذوي االعاق���ة م�س���اواة بغريه���م يف العي����ش يف املجتم���ع بخي���ارات م�ساوي���ة خلي���ارات الآخري���ن وتتخ���ذ تداب�ي�ر فعال���ة
ومنا�سب���ة لتي�س�ي�ر متت���ع اال�شخا����ص ذوي االعاق���ة الكامل بحقه���م وادماجهم وم�شاركته���م ب�صورة كامل���ة يف املجتمع .
و�أكد �سعادته �أن الرتكيز على الوازع الديني ي�أتي من اولويات االهتمام بالتن�شئة الدينية ال�سليمة لتلك الفئة العزيزة
علينا واعتباره نوعا من انواع الدمج الذي ن�سعى اىل حتقيقه.
وق���د كان مل�ؤ�س�س���ة العم���ادي للم�شاري���ع وك���ذا م�ؤ�س�سة راف للأخوة ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة لأداء منا�سك العمرة
للخدمات الإن�سانية جزاهم اهلل خريا االيادي البي�ضاء منذ ب�سهول���ة وي�س���ر وقد مت توف�ي�ر االقام���ة املنا�سب���ة ب�أبراج
الع���ام املا�ض���ي يف دعم رحلة عم���ره مادي���ا وا�ستمر دعمهم زمزم بالقرب م���ن احلرم املكي وفندق دلة طيبه باملدينة
املادي �أي�ضا هذا العام مبتهلني اىل املوىل عز وجل �أن يجعل املن���ورة واي�ض���ا زيارة االماك���ن املقد�سة مبك���ة املكرمة (
من���ى – عرفات ) ثم ال�سالم عل���ى الر�سول الكرمي �صلى
ذلك يف ميزان ح�سناتهم ويجزيهم خري اجلزاء.
اهلل علي���ه و�سل���م باملدين���ة املن���ورة وزيارة البقي���ع وجبل
وت�ضم الرحلة عدد من الأخوة من ذوي االحتياجات
�أح���د وامل�ساج���د ال�سبعة وم�سج���د القبلت�ي�ن وم�سجد قباء
اخلا�ص���ة من خمتلف الإعاقات امل�سجل���ة باجلمعية و�سوف
انطالق��� ًا من حتقيق ه���دف �آخر تربوي وثق���ايف وتاريخي
يكون ال�سفر ج���و ًا بعد �أن تف�ضلت اخلطوط اجلوية القطرية
للتع���رف على اهم املزارات و�أهميتها التاريخية والدينية.
مبن���ح تخفي�ض ق���درة (  ) % 50على �سع���ر تذاكـ ـ ــر ال�سفر
ويف نهاية ت�صريحه قدم �سعادته كل ال�شكر والتقدير
(دوحة – جده – دوحة ).
للجهات الداعمة م�ؤكد ًا مرة �أخرى على م�ؤ�س�سة العمادي
و�أك���د �سع���ادة ال�شي���خ ثاين بن عب���د اهلل �آل ثاين رئي�س للم�شاري���ع وم�ؤ�س�سة راف للخدم���ات الإن�سانية واخلطوط
جمل�س �إدارة اجلمعية على انه قد مت توفري كافة �سبل الراحة اجلوي���ة القطري���ة داعي ًا املوىل ع���ز وجل للجمي���ع بعمرة
مقبولة وعود حميد بحول اهلل تعاىل .
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حتت عنوان ا�سا�س قوي مل�ستقبل �أمن
افتتاح المؤتمر العلمي للصم

�أك���دت الأ�ستاذة �صب���اح الهيدو����س مديرة هيئ���ة التعليم والعلمي���ة مبا ي����ؤدي �إىل جتويد وحت�سني العملي���ة التعليمية
حر����ص املجل�س الأعلى للتعليم على توف�ي�ر فر�ص تعليمية املقدمة للطلبة ال�صم .
مت�ساوي���ة للط�ل�اب ال�صم و�ضع���اف ال�سم���ع متكنهم من
و�أ�شادت الهيدو�س بجهود مدر�سة الرتبية ال�سمعية امل�ستقلة
احل�صول على نف�س اخلربات التي تقدم لأقرانهم .
وجمل����س امناء املدر�س���ة والتي ميث���ل كل قطاع���ات الدولة
   وقال���ت �أن مدر�س���ة الرتبي���ة ال�سمعي���ة امل�ستقلة تهدف ذات ال�صل���ة الذي يرتكز على مبد�أ تعزيز ال�شراكة وتبادل
من خ�ل�ال �إتاح���ة الفر����ص التعليمي���ة للط�ل�اب ال�صم اخلربات العلمي���ة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلامعات
و�ضعاف ال�سمع م���ع توفري بيئة داعمة تتيح جلميع الطلبة و�أولي���اء الأم���ور مب���ا يعزز وي�ساع���د على حتقي���ق الأهداف
احل�ص���ول عل���ى خ�ب�رات تعليمي���ة مثرية حمف���زة ،وذات التعليمية للطلبة ال�صم.
نوعي���ة متميزة �شامل���ة ومتوازنة تراعي الف���روق الفردية
و�أ�ضاف���ت �أن هيئ���ة التعليم حتر�ص على تنفي���ذ ال�سيا�سات
بينهم ،بحي���ث توفر لهم فر�صا متنوع���ة للو�صول لأق�صى
الت���ي تدع���م حق املع���اق يف احل�ص���ول على فر����ص تعليمية
قدراتهم الأكادميية واالجتماعية من جهة ولتعدهم للقيام
نوعي���ة متمي���زة �شامل���ة ومتوازن���ة تراعي الف���روق الفردية
ب�أدوارهم كمواطنني فاعلني .
بينهم،بحي���ث توف���ر لهم فر�ص��� ًا متنوعة للو�ص���ول لأق�صى
�ض���رورة االهتم���ام بتطوير و�إعداد املعلم�ي�ن واملربني يف قدراتهم الأكادميية واالجتماعية ولتعدهم للقيام ب�أدوارهم
خمتلف اجلوانب الأكادميية والرتبوية واملعرفية واملهارية كمواطنني فاعلني.
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و�أ�ش���ارت الهيدو����س �أن مبد�أ « اال�ستحق���اق « الذي تن�ص
علي���ه الإتفاقي���ات الدولي���ة ي�ضمن حق جمي���ع الطلبة يف
احل�صول على خربات التعليمية نف�سها ك�أقرانهم الآخرين
وامل�شارك���ة يف كاف���ة الأن�شط���ة املدر�سي���ة والو�ص���ول �إىل
�أق�صى قدراتهم و�إمكاناتهم  ،كما ي�سعى «الدمج ال�شامل
يف التعليم « �إىل م�ضاعفة م�ستوى م�شاركة جميع املتعلمني
يف احلياة املدر�سية ،وكذلك جعل اخلربات التعليمية ذات
�صلة بحياتهم ومفيدة لهم.
و�أك���دت مديرة هيئة التعلي���م �أن ان�ضمام مدر�سة الرتبية
ال�سمعي���ة ملنظومة املدار����س امل�ستقلة ه���ذا العام يدعمها
حت���ى تنال حقها من التطوير املن�ش���ود من حيث الإعداد
والت�أهيل للأطفال زارعي القوقعة و�ضعاف ال�سمع وال�صم
لدم���ج من ميك���ن منه���م باملدار����س وامل�س���اواة يف جميع
احلق���وق والواجبات ،وكذل���ك لو�ضع اخلط���ط والربامج
واملناهج املالئمة للطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع املدجمني
باملدار�س .

الط�ل�اب ذوي الإعاق���ة باملجتم���ع وتهيئة �أف�ض���ل ال�سبل
للح�ص���ول على م�ست���وى تعليمي مياثل م���ا يح�صل عليه
زمالئه���م يف املدار�س الأخ���رى  ،و�أ�ضاف���ت الكواري يف
كلمة �ألقتها يف افتتاح امل�ؤمتر �أن ان�ضمام مدر�سة الرتبية
ال�سمعية للمدار�س امل�ستقلة ي�أتي يف �إطار حر�ص قيادات
التعلي���م على رعاي���ة الأ�ص���م وذوي االعاق���ات ال�سمعية
باعتبارهما جزء هام من املجتمع والبد من توفري وت�أمني
حقهم الطبيعي يف التعليم  ،و�أ�شادت بحر�ص وزير التعليم
والتعليم العايل بت�شكيل جمل�س �أمناء للمدر�سة ال�سمعية
م���ن ممثلني من املجل�س الأعلى للتعليم وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة بهذه الفئة من الطالب .

وب�صفته���ا رئي�س��� ًا لأمن���اء املدر�سة عددت هي���ا الكواري
ع���دد ًا م���ن النتائج الت���ي حققتها املدر�س���ة ومن �ضمنها
ال�سع���ي ال�ستقط���اب اع�ضاء الهيئ���ة التدري�سي���ة امل�ؤهلة
علمي ًا وتربوي ُا وتوفري الو�سائل والتقنيات احلديثة والعمل
من جانبها ثمنت ال�سيدة هيا جهام الكواري مديرة مكتب على توحيد لغة الإ�شارة العلمية وتكوين الربملان الطالبي
املدار����س امل�ستقلة بهيئ���ة التعليم اجله���ود املبذولة لدمج وارتفاع م�ؤ�شرات نتائج التح�صيل الأكادميي للطلبة .
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ولد بدون �أطرافه الأربعة
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يو�س ��ف �أب ��و عم�ي�رة ا�س ��م يعرفه �سكان خميم ال�شاط ��ئ ،فهو ذاته رمز التح ��دي بالن�سبة لهم بعد �أن ول ��د دون �أطرافه
الأربع ��ة �إال ان ��ه ميار� ��س حيات ��ه ب�ش ��كل طبيع ��ي ،يذه ��ب �إىل مدر�سته وينتظ ��م يف حلقات حف ��ظ القر�آن داخ ��ل امل�سجد
القري ��ب م ��ن بيت ��ه ،ويخرج م ��ع �أ�صدقائ ��ه وي�شاركهم اللهو واللع ��ب و�إمنا بطريقت ��ه اخلا�صة ،هذا ه ��و الطفل البارع
يو�سف �أبو عمرية.
برغم كل الأمل الذي تخلف���ه الإعاقة عادة جتد �أن يو�سف �أنا����س ج���دد يحاول���ون م�ساعدته ،ويجد يف عي���ون النا�س
هو ا�ستثناء للقاع���دة ،فهناك عزمية بادية يف عينيه تلمع ذل���ك اال�ستغراب من قدرته عل���ى مواجهة حالته بكل قوة
كالربق ،ويف لهجته �إ�صرار كبري� ،أمال يف حتقيق ما يطمح و�صالب���ة وك�أنه �إن�سان طبيع���ي لديه رغبة يف احلياة وحب
له م���ن �إكمال تعليم���ه و�إدخال البهج���ة �إىل نفو�س والديه لها ال يقطعه �إال لعب كرة القدم التي يتمنى �أن ينتقل فيها
اللذين حرما منها رمبا ب�سببه.
يوما من مقع���د املتفرج �إىل �ساحة امللعب لي�شارك زمالءه
اللعب بها.
ذلك الطف���ل الذي يتحدث وك�أنه رج���ل كبري عن �أحالمه
ال�صغ�ي�رة ،يقف �شاخم���ا �أمام ظروفه بق���وة وثبات ،فقد يو�سف ال يكل وال ميل م���ن القراءة والكتابة ،ويجد لنف�سه
تغلب عل���ى اغلب امل�شاكل التي تواج���ه طفال معاقا وتفوق وقتا ملتابعة براجمه املف�ضلة على التلفاز �أي�ضا ،يكتب ب�شكل
درا�سيا ب�شكل كبري ،وترجم مقولة �أن كل ذي عاهة جبار ،مرت���ب وك�أنه يخط احل���روف بيديه ،تعلم ه���ذه الطريقة
ب�أربع���ة ع�شر عام���ا وبهمة كبرية ا�ستط���اع العي�ش يف هذا ليتغل���ب عل���ى فقدانه ليدي���ه ،وتعلم �أي�ضا كي���ف ي�ستخدم
الزمان املر.
جهاز احلا�سوب ويتابع درو�سه يوميا عليه لي�صل كما يقول
�إىل مرحلة االحرتاف فهو على حد تعبريه امل�ستقبل وال بد
يتعام���ل النا����س واجلريان م���ع يو�سف بكثري م���ن التعاون
له من دخول امل�ستقبل بقوة مثل الآخرين.
فالكثري منهم يعرفه ويحاول م�ساعدته ،كان هذا ال�سلوك
ي�ضايق يو�سف يف البداي���ة� ،إال انه وبعد تعوده عليه �أ�صبح وعن �أهم املعوقات التي تواجهه يقول يو�سف ال �أجد م�شكلة
يتقبل���ه بكل �ص���در رحب ،و�أ�صب���ح يجد متعت���ه يف ت�شكيل يف العي�ش داخل املنزل ب�شكل اعتيادي كبقية �إخوتي و�إمنا
�صداق���ات جدي���دة كلم���ا خ���رج م���ن البيت ،تع���رف على �أجد ال�صعوبة الأكرب يف االنتقال خارج املنزل ،و�إمنا هذا
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التي يق�ضيها داخل امل�سجد ي�صلي ويقر�أ القر�آن ب�أنها �أمتع
والأكرث طم�أنينة وخ�شوعا بالن�سبة له.
يو�س���ف �صاحب العزمية اجلبارة حف���ظ ع�شرة �أجزاء من
يكتف بهذا فهو ينوي �إمتام حفظ القر�آن كامال
القر�آن ومل ِ
بت�سجيل���ه يف خميم���ات تاج الوق���ار يف الإج���ازة ال�صيفية
بعدم���ا �أ�صبح �أمام عينيه طموح جدي���د يتمثل يف �أن يكون
الطفل املعاق حافظ كتاب اهلل.

ق���ل بعدما مت تركيب �أطراف �صناعي���ة �سفلية يل للخروج
�إال �أين �أي�ض���ا وج���دت طريقة مثلى متكنن���ي من هذا دون
االعتم���اد على �أح���د ،ف�أنا ا�شع���ر ب�آالم وال���دي الذي كان
يتكف���ل يومي���ا بخروج���ي وعودت���ي �إىل املنزل فان���ا �أحب
االعتماد على نف�سي وان كلفني هذا تعبا �إ�ضافيا.

وال���دة يو�سف ووالده فرحان مب���ا و�صل �إليه ابنهما ومتكنه
من االنخراط يف املجتمع بعيدا عن كونه معاقا غري عادي
ال ميل���ك �أطرافا وال ي�ستطي���ع �أمثاله االنتقال من مكانهم،
وه���و اليوم يقوم بق�ضاء اغل���ب حوائجه بنف�سه خا�صة بعد
�أن تكف���ل الرئي�س الليبي برتكيب �أط���راف �صناعية متكنه
من احلركة.

التف���وق الدرا�س���ي �سم���ة الزم���ت يو�س���ف ط���وال م�شواره
املدر�س���ي فه���و ومنذ الي���وم الأول طالب جمته���د ومتفوق
ب�شه���ادة زمالئ���ه ومدر�سيه وهو ما تثبت���ه النتائج الطيبة
الت���ي يحققها كل عام ،فالعل���م بالن�سبة له غذاء كالطعام
وال�ش���راب يب���دع فيه ويق�ضي ج���ل وقته يف تعل���م اجلديد
واملفي���د ،ورغبت���ه الدائم���ة يف املعرف���ة جتعل من���ه قارئ ًا
مثابر ًا.
يقول حول ه���ذا� :إكمال تعليمي هو من �أحد �أمنياتي ،وكل
ما اطمح �إليه هو تقدمي �شيء لكل املعاقني �أمثايل ،و�أمتنى
�أن يج���دوا اهتماما اكرب من قبل ،ويبت�سم الطفل ال�صغري
فيق���ول� :أمتن���ى �أن �أك���ون م�س����ؤوال لأخ�ص�ص له���م كثريا
م���ن الإمكان���ات واجلب لكل منهم عجل���ة كهربائية متكنه
م���ن االنتقال ب�سهول���ة وتخ�صي�ص متنزه���ات خا�صة بهم
وب�أ�سرهم.
يو�س���ف الطفل امللتزم ال���ذي يعرف ربه وي�شك���ره على ما
انعم به عليه �صباح م�س���اء ،تعلم الذهاب �إىل امل�سجد كل
ي���وم جمع���ة رغم �أمنيته الذهاب يف كل �ص�ل�اة �إال �أن هذا
يبق���ى �صعبا �أمام حالته ،وي�ص���ف تلك الأوقات الق�صرية

ولكن الأمل ما زال يحدوه �أن يتوفر يف البيت م�صعد لأنهم
ي�سكن���ون الدور الثاين وهذا �سي�سه���ل على يو�سف ال�صعود
والن���زول �إىل مدر�ست���ه �أو �إىل امل�سج���د دون �أي معوق���ات،
وتقدم���ت والدت���ه بر�سالة �إىل املدر�سة الت���ي رف�ض يو�سف
تركه���ا �إىل مدر�سة متخ�ص�صة باملعاق�ي�ن �أن يتم نقله من
�صف���ه يف الأدوار العلوية �إىل �صف �آخ���ر يف الدور الأر�ضي
وه���ذا �أي�ضا يوفر على يو�سف وعليه���م جهدا خ�صو�صا �أن
�صعود ال���درج ونزوله هو من �أكرث امل�صاعب التي يواجهها
الطفل.
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ثقافـي ذوي االحتياجات الخاصة
ينظم معسكرًا ترفيهيًا تثقيفيًا ناجحًا

نظ ��م املرك ��ز الثق ��ايف االجتماعي التابع للجمعي ��ة القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة مع�س ��كراً ترفيهي� �اً وتثقيفي� �اً م ��دة ثالث �أيام من ع�ص ��ر يوم اخلمي� ��س الوافق 27
يناي ��ر حت ��ى ظهر يوم ال�س ��بت املوافق  29يناير مبزرعة املرح ��وم حممد بن مبارك الربيعة
الك ��واري مبنطق ��ة عذبة مبدينة ال�ش ��مال  ،حيث �ش ��ارك ( )28منت�س ��باً ومنت�س ��بة من ذوي
الإعاقة احلركية الب�سيطة والإعاقة العقلية الب�سيطة باملع�سكر  ،و�أ�شرفت ال�سيدة اليازي
الك ��واري م�شرف ��ة الأن�شط ��ة والعالق ��ات العام ��ة عل ��ى و�ضع وتنفي ��ذ الفق ��رات اخلارجية ،
وب ��دوره ق ��ام ال�سيد خال ��د عبد الر�ؤوف الأخ�صائ ��ي االجتماعي باملركز عل ��ى و�ضع وتنفيذ
الفق ��رات الداخلي ��ة باملع�سكر كما رافق املنت�سبني ط ��وال فرتة املع�سكر ممر�ضان وعدد من
امل�شرفني وعائالتهم .
82

وي�أتي هذا املع�س���كر بناء على توجيهات من
ال�س���يد �أمري املال – املدير التنفيذي باجلمعية–
بانتهاج �سيا�س���ة ت�أهيلية ب�أ�ساليب حديثة و�أفكار
جدي���دة ت�س���اهم يف م�س���اعدة ذوي الإعاقة على
اال�س���تقالل و االعتم���اد على النف����س وزرع الثقة
يف نفو�س���هم و نفو�س �أهلهم ب�أنه���م قادرون على
االعتماد على �أنف�س���هم  ،وب�أنهم ميلكون مهارات
حياتي���ة ومواه���ب وق���وة ج�سدي���ة تعو�ضهم عما
يفتقدونه  ،وي�ساعدهم على اكت�شافها و تطويرها
�أخ�صائي���ون م���ن اجلمعي���ة واملرك���ز الثق���ايف.
وا�شتم���ل برنام���ج املع�سك���ر عل���ى فعالي���ات
داخلية مث���ل اجلل�سات احلوارية ملناق�شة امل�شاكل
التي يتعر����ض لها ذوو الإعاق���ة وتوجيههم ل�سبل
تفاديه���ا وحثهم على ح�س���ن الت�صرف والتوا�صل
م���ع م���ن حوله���م مل�ساعدتهم وع���دم اخلجل من
عر�ض م�شاكلهم وطلب العون بالإ�ضافة مل�سابقات
حركية وثقافية  ،وبع�ض الألعاب الرتفيهية وحفل
�سمر تخلله قيام جميع امل�شاركني بال�شواء و�إعداد
وجبة الع�شاء  ،كما ق���ام املنت�سبون بجولة �شملت
�شاطئ الغارية ومتنزه ال�شمال .
كما �شرف املع�سكر كل من ال�سيد �أمري املال
– املدير التنفيذي باجلمعية – و�سعادة امل�ست�شار
�ص�ل�اح الدين مر�سي حاف���ظ – امل�ست�شار املوجه
باجلمعية – وع���دد من موظف���ي املراكز التابعة
للجمعية .
و�أع���رب امل�ل�ا ع���ن �سعادته بنج���اح املع�سكر

 ،وع���ن م���دى اندم���اج املنت�سبني بالو�ض���ع بعيد ًا
ع���ن �أهله���م  ،وبتحمله���م م�س�ؤولي���ة �أنف�سهم من
حي���ث تناول وجب���ات الطعام وااللت���زام مبواعيد
تنفي���ذ الربامج و بتن���اول �أدويته���م مبواعيدها،
و�إتباع �إج���راءات الأمن وال�سالمة داخل املع�سكر
وخارج���ه  ،كم���ا �أب���دى ا�ستح�سانه ل���روح العمل
اجلماع���ي ب�ي�ن جمموع���ات املع�سك���ر اخلم�س ،
وتاب���ع بقوله رغم الب�ساطة التي ق���د تبدو للوهلة
الأوىل للمع�سك���ر الرتفيه���ي� ،إال �أن���ه ا�ستطاع �أن
ي�شتمل على �أهم املعاين للمع�سكرات الرتفيهية ،
مثل حتفيز املنت�سب�ي�ن على امل�شاركة وتويل مهام
ً
ف�ض�ل�ا على تفاعلهم الإيجابي
حمددة باملع�سكر
مع م�شرفيهم .
و�أ�ض���اف ال�سي���د �أم�ي�ر امل�ل�ا �أن مثل هذه
املع�سك���رات ف�ض ًال عن �أنه���ا فر�صة للتوا�صل بني
املنت�سب وبيئته وجمتمعه فهي فر�صة لنا للتوا�صل
م���ع موظف���ي ومتطوع���ي اجلمعية واخل���روج عن
الروت�ي�ن اليوم���ي والربوتوك���والت الر�سمية مما
ي�سه���م يف جتدي���د العالق���ات الودي���ة والتوا�صل
يف �أج���واء �أك�ث�ر انفتاح ًا م���ن بيئة العم���ل وتكون
فر�ص���ة لن���ا ل�شحذ هم���م املوظف�ي�ن واملتطوعني
وحتفيز طموحه���م وقدراتهم الكامن���ة كما تتيح
جم���ا ًال لتقارب الأفكار ب�ي�ن اجلميع واختتم قوله
بتوجي���ه ال�شك���ر لكل م���ن �ساه���م يف �إجناح هذا
املع�سك���ر متمني��� ًا �أن تتط���ور فكرة ه���ذا املع�سكر
لت�صب���ح مع�سكر ًا �سنوي��� ًا �شام ًال لكل مراكز ذوي
االحتياجات اخلا�صة بالدولة .
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