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تفضلوا بزيارتة موقعنا لتحميل املزيد من املجالت وامللفات التي تفيدكم وأبناءكم
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تلتقي   ، مجلة     من  الثاني  العدد  صفحات  عبر  جديد  من  معكم  نتواصل  نحن  ها 
حدود،  تقيدها  ال  فضاءات  في  انطلقت  التي  الة  مسيرة  معاً  لندفع  بأيديكم  ايدينا 
لتحط رحالها بني يدي كل املهتمني واتصني بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنقل ما 
ولنواصل  والعلم،  للمعرفة  املتعطشني  كل  إلى  ومقاالت،  ولقاءات  أخبار  من  بجعبتها 
معاً الرسالة النبيلة التي شرعنا بها، وخطت مالمحها رؤيتنا احلقوقية اإلنسانية نحو 
األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي شكلت دافعاً قوياً لنا للولوج إلى عاملهم بعد طول جتاهل، 

وتلمس احتياجاتهم واالطالع على آخر التطورات في ميدان عالجهم وتأهيلهم.
التي  هي  الة،  من  األول  العدد  ميالد  بعد  واقتراحاتهم  القراء  أفعال  ردود  كانت  وقد 
املتخصص  اإلعالم  بأهمية  الرأي  وشاركتنا  الرسالة،  هذه  أداء  في  قدماً  للمضي  دفعتنا 
باألشخاص ذوي اإلعاقة، بعد أن وصلنا كثير من التعليقات من مختلف الدول العربية، 
والتي أثنت على الة وموضوعاتها، وطالبتنا باملزيد، ولعل من أبرز هذه التعليقات هي 
التي خطتها أنامل أصحاب القضية أنفسهم، الذين أبدوا استعدادهم لالنضمام إلينا 
ومشاركتنا في إيصال هذه الة إلى كل من يحتاجها، فكان هذا العدد غنياً بكتاباتهم، 
مفعماً بأقالم الكتاب واتصني من الوطن العربي وحول العالم، الذين أثروا الة بغزارة 

علمهم وخالصة جتاربهم.
ولتزامن هذا العدد مع إطالق مبادرة عاملية رائدة تتطلع إلى إعادة النور ألكثر من مليون 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  دبي)  (نور  مبادرة  وهي  العالم،  حول  بصرياً  معاق 
احلدث  هذا  مع  نتفاعل  أن  علينا  لزاماً  كان  لذا  اهللا،  حفظه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
وأهدافها،  اإلنسانية  املبادرة  هذه  حيثيات  على  القراء  ونطلع  الة،  صفحات  عبر  الهام 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  أطلقتها  التي  اجلميع)  (مدرسة  مبادرة  مع  حلقاتها  ونوصل 
والهادفة إلى دمج املعاقني بصرياً في مدارس التعليم العام، وهو ما حرصنا على إبرازه من 

خالل ميالد باب جديد للمجلة حتت مسمى (مبادراتي).
وفي جولتنا عبر صفحات هذا العدد، ارتأينا الوقوف عند مجموعة من املناسبات ذات 
الصلة بالة وأهدافها، واملتمثلة باليوم العاملي للعصا البيضاء، الذي احتفلت به مراكز 
تأهيل املعاقني بالدولة في اخلامس عشر من أكتوبر، واالحتفال بيوم املعاق العاملي الذي 
الكرامة  اإلعاقة:  ذوي  األشخاص  «اتفاقية  شعار  حتت  ديسمبر  من  الثالث  في  يصادف 
والعدالة لنا جميعاً»، فكان هذا العدد حافالً بالعناوين التي تعبر عن املنهجية احلقوقية 
الذكرى  مرور  مع  احلقوق  هذه  تكريس  إلى  والداعية  اإلعاقة،  قضية  تناول  في  اجلديدة 

السنوية األولى لإلعالن عن االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
إننا في أسـرة حتريــر      وفي الوقت الذي نقدر فيه كل من تواصل معنا باقتراحاته 
الة  برسالة  القراء  ظن  حسن  عند  نكون  أن  نأمل  فإننا  الة،  حول  وانطباعاته  البناءة 
التي أخذت على عاتقها حمل لواء قضية اإلعاقة، والدفاع عنها، وإعطائها مكانتها التي 
بالة  وباستمرار  معاً  لنرتقي  التفاعل،  من  املزيد  األعزاء  قرائنا  من  منتظرين  تستحق، 
ومضمونها العلمي املقدم إلى القارئ العربي واألجنبي على السواء، عبر ما نقتطفه من 
موضوعات متميزة، ونتاجات نخبة من الكتاب املتخصصني عبر العالم، لتطل «عاملي» 
علينا بنسختها الورقية وموقعها اإللكتروني الذي نطمح إلى تدشينه قريباً بإذن اهللا 

تعالى، وتصل إلى كل الباحثني عن املعرفة املتخصصة عبر العالم.

عبد اهللا راشد السويدي

1عالمي



املستشار الفني

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IôjRh ‹É©e ™e QGƒM

(»HO Qƒf) IQOÉÑe ÈY QƒædG ¿hô°üÑj ⁄É©dG ∫ƒM ±ƒØμe ¿ƒ«∏e

ÜÉàc ¿ƒ«∏ŸG …ó– á∏ªM

   zájhÉ°ùàe ¢Uôah óMGh ™ªà›{ ™«ª÷G á°SQóe IQOÉÑe ≥∏£J z¿hDƒ°ûdG{

ábÉYE’G …hP ∫ÉØWCÓd ôμÑŸG πNóàdÉH á°UÉÿG  z»JGƒ£N ¤hCG{ IQOÉÑe ¥ÓWEG

الفهرس 

أسرة التحرير

…ójƒ°ùdG ó°TGQ ˆG óÑY

¿Éª«∏°S øH óªM AÉah

ستستستستملسملستتتتتستستتشار الفنيتشار الفني

¿É«∏◊G ódÉN

ÓŸG ÖæjR

…Rƒa ºXÉf

äGóÑY »MhQ

مجلة فصلية متخصصة في
 ،2008 عالم ا,عاقة. تأسست عام
تعنى بشؤون ا,عاقة والخدمات
التأهيلية والتربوية و المهنية

في هذا المجال.

مبادراتي

أخباري

احتياجاتي

إنجازاتي

صفاتي

z»ŸÉY{ á∏› ¥ÓWEG πØM ó¡°ûJ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IôjRh ‹É©e

ÚaƒØμŸG ≈∏Y kÉfÉ› ¬©jRƒàd πjGôH á¨∏H »àjDhQ ÜÉàc áYÉÑ£H ôeCÉj ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

Fragile X Uhuru Group

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hòH ójGõàe ΩÉªàgG ..z»HO Éª°S{

School Reform: 

Differentiating Instruction and Curriculum

óMƒàdG ∫É`ØWCGh Ö`©∏dÉH êÓ```©`dG

Accessibility at the Royal National College for the Blind

Úbƒ©ŸG ‹ÉgCG Qƒ¶æe ..áª≤ædGh áª©ædG ÚH á°SÉ©àdGh IOÉ©°ùdG ÒjÉ©e°°

39

51

22

õ«ªàŸG »eƒμ◊G AGOCÓd »HO èeÉfôH ‘ ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G Rƒa

ájƒHÎdG áØ«∏N IõFÉéH RƒØJ ÚbÉ©ŸG π«gCÉàd áª«ÿG ¢SCGQ õcôe ‘ áØXƒe

ábÉYE’G ™e »à°üb

á«ægòdG ábÉYE’G …hP øe äÉ«àØdG Üòéj                     ´hô°ûe

Lili Bandak.. A creative Photographer

ô°üHCG ∂H

17

06

ájô°üÑdG ábÉYE’G

ΩGOÎ°ùeCG ΩGõbCG áeRÓàe

Sensory Defensiveness: What We Need to Know

School can be a Struggle, even if you’re Spiderman

IójóL ÉjDhôH á«YÉaófE’Gh √ÉÑàf’G âà°ûJ

ábÉYE’G ™e ∞«μàdGh kÉjô°üH ÚbÉ©ª∏d »°ùØædG ™bGƒdG°°

؟

عالمي



!ƒàfhôH ∞«ØμdG ÖdÉ£∏d á«fhÎμdE’G áÑ«≤◊G ´hô°ûe

¿hGO áeRÓàe ¤EG ∂∏«dO

الفهرس 

É¡HÉàc …CGQ øY È©J á∏éŸG ‘ IOQGƒdG AGQB’G h ä’É≤ŸG

á∏éŸG …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ h

ترحب مجلة       بآرائكم و مشاركاتكم على العناوين التالية:
وزارة الشؤون االجتماعية - إدارة رعاية و تأهيل المعاقين - دبي

هاتف: 1149 601 4 971+ ، فاكس: 1948 261 4 971+
email: disable_id@msa.gov.ae

93

99

104

108

71 حسوقي

مؤسساتي

أجهستي

منشوراتي

مواقعي

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ≥jôW ≈∏Y äÉ£fi

?™ªàéŸG ΩCG ÚdƒÄ°ùŸG ΩCG ?øjôμØŸG á«ë°V øëf πg

  Éjô°üH ÚbÉ©ŸG ÜÓ£dG  èeO ‘ ÉgôKCGh  ΩÉ©dG º«∏©àdG ¢SQGóe ‘ á∏gDƒŸG áÄ«ÑdG

á«∏°üØe ÉjÉ°†b ∫É£J ºgô°SCGh ábÉYE’G …hP ¥ƒ≤◊ IóëàŸG ·C’G IógÉ©e

äÉÑLGh Éæ«∏Y º¡bƒ≤M

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤◊ á«dhódG á«bÉØJE’G ≈∏Y äGAÉ°VEG

 ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd »ŸÉ©dG Ωƒ«dG :Èª°ùjO øe ådÉãdG

áæ÷G AÉ¡Lh IG nô n°ùdG 

Úμ“  õcôe

Editorial - The Royal National College for the Blind – leading the 

way in the field of visual impairment

 ô°üÑdG ±É©°Vh ÚaƒØμª∏d ójóL RÉ¡L

ÚbÉ©ŸG IóYÉ°ùŸ ÊhÎμdG QÉμaCG ÇQÉb

ábÉYE’G …hòd áFQÉ£dG ä’É◊G ‘ AÓNE’G á£N OGóYEG ..(ÊóŸG ´ÉaódG π«dO)

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G π≤æJh ôØ°S

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤◊ á«YƒàdG á∏°ù∏°S

3عالمي



مبادراتي

Üƒ©e ªe QGÄM
 ÀhDÄ¡�dG I™jRh Èeh™dG è™e

‡ÇYƒ»ˆLÕG

يتضمن القانون اإلحتادي رقم (29) 
حقوق  شأن  في  2006م  لسنة 
ذوي اإلحتياجات اخلاصة، مواضيع 
حياة  لتحقيق  التفعيل  إلى  حتتاج  كثيرة 
موضوع  اختيار  مت  فلماذا  للمعاقني،  أمثل 
هذه  في  القانون  تفعيل  من  كجزء  الدمج 

املرحلة؟
إن موضوع الدمج التعليمي أصبح محل 
يشكله  ملا  العالم،  دول  من  كثير  اهتمام 
وخصبة  صحية  تعليمية  بيئة  توفير  من 
اإلنسان  حقوق  تنامي  ظل  في  للمعاق، 
وتكافؤ  املساواة  في  املهمشة  والفئات 
أساسياً   ً محورا الدمج  ويعتبر  الفرص، 
يرتكز عليه القانون اإلحتادي رقم (29) لسنة 
اإلحتياجات  ذوي  حقوق  شأن  في  2006م 
بنوده  من  الكثير  به  تنادي  حيث  اخلاصة، 
أو  التعليمي  الدمج  كان  سواء  ومواده 
وباعتبار  العمل،  مكان  في  أو  اإلجتماعي 
املعاق  خلروج  األولى  احملطة  هي  املدرسة 
في  إندماجه  فإن  وبيئتها  األسرة  حيز  من 
في  شك  دون  سيساهم  املدرسية  البيئة 
محطاته  في  اندماجه  وسهولة  سرعة 

احلياتية واالجتماعية األخرى. 
(مدرسة  مبادرة  توظيف  سيتم  كيف 
اجلميع) من أجل أن تصب في مسار وخدمة 

مبادرة (نور دبي)؟
الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  مبجرد 
محمد بن راشد آل مكتوم حفظه اهللا عن 
مبادرة (نور دبي)، فقد مت االهتمام بتكريس 
اجلميع  مدرسة  وفعاليات  أنشطة  كل 
وذلك  العاملية،  املبادرة  هذه  مسار  لتخدم 
من أجل حتقيق الهدف األعلى الذي رسمته 
لنا مبادرة نور دبي، وسنسخر كل طاقاتنا 
الذي  اإلنساني  املسار  هذا  خدمة  أجل  من 
باإلعاقة  اإلصابة  من  الوقاية  إلى  يهدف 
الكشف  عبر  وذلك  وعالجها،  البصرية 
بحدوث  املعرضني  األطفال  عن  املبكر 
منها  والوقاية  البصرية  باإلعاقة  اإلصابة 
املستشفيات  مع  بالتعاون  اإلمارات  في 
الصحية  اخلدمات  وتقدمي  الطبية،  واملراكز 
وتنظيم  مبكر،  وقت  في  لهم  والتأهيلية 

حملة توعية باألسباب املؤدية إلى اإلعاقات 
خاصة،  البصرية  واإلعاقة  عام  بشكل 
تشمل وسائل اإلعالم وتوزيع النشرات على 
أفراد اتمع، وتزويد األسرة مبعلومات حول 
في  تقدميها  ميكن  التي  اخلدمات  ماهية 
املراحل العمرية األولى من اإلصابة بأمراض 
اتصة،  اجلهات  إلى  احلاالت  وحتويل  العني، 
على  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  أن  علماً 
املعنية  اجلهات  مع  للتعاون  تام  استعداد 
حتقيق  فيه  ملا  دبي)  (نور  مبادرة  بتطبيق 
الوقائية،  التوعوية  في  املشتركة  األهداف 

وعالج اإلعاقة البصرية ومسبباتها.  
بني  من  البصرية  اإلعاقة  اختيار  مت  ملاذا 

هذه اإلعاقات؟
الدول  من  اإلمارات  دولة  أن  الرغم  على 
التي خاضت جتربة دمج اإلعاقات البصرية 
صعوبات  وجود  من  يخلو  ال  األمر  أن  إال 
واجهها املعاقون بصرياً في مدراس التربية 
تطوير  يستدعي  الذي  األمر  والتعليم، 
هذه التجربة والتوسع فيها، وإعادة بنائها 
ألفضل  وفقاً  سليمة  علمية  أسس  على 
املكفوفني  أن  علماً  العاملية،  املمارسات 
مع  باملقارنة  األقل  النسبة  يشكلون 
دمجهم  في  النجاح  وإن  األخرى،  اإلعاقة 
الكامل يقود إلى النجاح في دمج اإلعاقات 
دمج  إلى  نطمح  فإننا  لذلك  اإلخرى، 
 100% بنسبة  البصر  وضعاف  املكفوفني 
وذلك  اهللا،  إنشاء   2010 العام  نهاية  مع 
ما  مرحلة  في  لهم  الكاملة  التهيئة  بعد 
لغة  أساسيات  تلقيهم  عبر  املدرسة  قبل 
برايل واملفاهيم العامة في التوجه واحلركة 

قبل التحاقهم باملدارس.
لهذا  الشعار  هذا  استخدام  دواعي  ما 

العام (مدرستي طريقي تمعي)؟
إذا كانت املدرسة هي البيئة األولى خارج 
نطاق األسرة، فإن اندماج املعاق في البيئة 
جناحاً  شك_  _ال  سيشكل  املدرسية 
بشكل  اتمع  في  اندماجه  في  وسهولة 
املعاق  يستطيع  املدرسة  طريق  فعن  عام، 
سيمكنه  الذي  تعليمه  مواصلة  بصرياً 
اتمع،  في  عمل  فرصة  على  احلصول  من 
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مبادراتي

مع  املعاق  يتفاعل  املدرسة  طريق  وعن 
من  الكثير  منهم  ويتشرب  وزمالئه  أقرانه 
الضوابط والقواعد االجتماعية التي تفيدة 
هي  املدرسة  أن  عن  ناهيك  املستقبل،  في 
مقوم للسلوك وتزرع في املعاق الكثير من 
مع  للتعايش  الالزمة  اإلجتماعية  القيم 
اإلنتماء  وتعزز  معهم  والتواصل  اآلخرين 

للجماعة.  
كيف تقيمون جتربة دمج املعاقني بصرياً 

في مدارس التعليم العام في الدولة؟
على الرغم من جناح الكثير من املعاقني 
التعليم  مدارس  في  واملكفوفني  بصرياً 
العام، وإكمالهم للدراسة الثانوية العامة 
التعليم  في  شهادات  على  وحصولهم 
التعليمي  الواقع  أن  إال  أيضاً،  العالي 
بالنسبة لهم لم يكن سهالً، حيث اعترت 
أجل  ومن  العقبات،  من  الكثير  طريقهم 
على  والتعرف  التعليمي  واقعهم  تقييم 
بصرياً  املعاقني  واجهت  التي  املشكالت 
إدارة  بادرت  فقد  السابقة،  السنوات  طيلة 
لدراسة  بالتحضير  املعاقني  وتأهيل  رعاية 
في  بصرياً  املعاقني  تواجه  التي  املشكالت 
مع  بالتعاون  وذلك  العام،  التعليم  مدارس 
لرعاية  اإلمارات  وجمعية  متكني  مؤسسة 
على  كثب  عن  الوقوف  بهدف  املكفوفني 
واالجتماعية  التعليمية  املشكالت  أهم 
بصرياً  املعاقني  تواجه  التي  والنفسية 
في  التعليمية  حياتهم  مسيرة  خالل 
مدارس التعليم العام، والتعرف على جتربة 
الدمج طيلة السنوات السابقة من خالل 
من  أنفسهم   بصرياً  املعاقني  استجابات 
مواءمتها  ومدى  الدراسية  املناهج  حيث 
مع ذوي اإلعاقة البصرية، والبيئة املدرسية 
واألساليب  والبشرية،  املادية  بعناصرها 
التعليمية وأساليب التقييم املستخدمة، 
املناسبة  واحللول  التوصيات  وضع  ثم  ومن 
على  بالتغلب  الكفيلة  املعنية  للجهات 
عند  منها  واالستفادة  املشكالت،  هذه 
األخرى  اإلعاقات  ذوي  من  األشخاص  دمج 

مستقبالً كالسمعية والذهنية.
جتربة  لنجاح  الالزمة  املقومات  هي  ما 
املدارس  في  للمكفوفني  الكامل  الدمج 

خالل املرحلة املقبلة؟
في  هاماً  شوطاً  املدارس  قطعت  لقد 
خاصة  للمكفوفني  املالئمة  البيئة  توفير 
برايل  بلغة  التعليمية  املناهج  توفر  بعد 
اخلاصة باملكفوفني، إال أننا ال زلنا أمام الكثير 

جترى  أن  بد  ال  التي  الالزمة  التعديالت  من 
على البيئات املدرسية لتناسب املكفوفني 
وضعاف البصر، سواء تلك املتعلقة باألبنية 
أطراف  على  املقابض  توفير  من  املدرسية 
املمرات واألدراج، وعمليات التنبيه الصوتي 
في  اإلخالء  وحاالت  باملكفوفني،  اخلاصة 
على  الالزمة  التعديالت  أو  اخلطر،  أوقات 
التعليمية  األنشطة  بتكثيف  املناهج 
احلواس  باستخدام  للمكفوفني  املقدمة 
التي يستطيع املعاق من خاللها التواصل 
تدريس  طرائق  واتباع  اخلارجي،  العالم  مع 
التعليمية،  األهداف  لتحقيق  مناسبة 
تعتمد  التي  التعليمية  الوسائل  واقتراح 
على الوسائل التكنولوجية احلديثة، إضافة 
الطالب  بتقييم  خاص  نظام  وضع  إلى 
االمتحانات  طريق  عن  سواء  املعاقني 
وعدم  والفصلية،  الشهرية  أو  اليومية 
اعتماد عملية تقييم املعاقني بصرياً فقط 
اال  إتاحة  بل  الشفوي،  األسلوب  على 
وإعطائه  برايل  بلغة  بالكتابة  للمكفوف 
املعلم  وتوفير  لذلك،  الكافي  الوقت 

املساعد.
أخرى  إعاقات  إلى  اإلنتقال  سيتم  هل 

ليتم خوض جتربة الدمج معها؟
اإلعاقة  دمج  في  النجاح  فإن  بالطبع 
لإلعاقات  الدمج  إلى  سيقود  البصرية 
تأهيل  إلى  الوزارة  تتطلع  حيث  األخرى، 
امللتحقني اجلدد من ذوي اإلعاقة السمعية 
املعاقني،  تأهيل  مراكز  في  امللتحقني 
السمعي  التأهيل  برنامج  عبر  وذلك 
البقايا  استثمار  على  يركز  التي  الشفوي 
من  يعزز  مما  الشفوي،  والتدريب  السمعية 
والقدرة  اللغة  سمعياً  املعاق  اكتساب 
والكتابية  القراءة  مهارات  اكتساب  على 
األساسية األمر الذي سيساعد في عملية 
سيتم  لذلك  بسرعة،  املدرسة  في  دمجه 
األطفال  على  املقبلة  املرحلة  في  التركيز 
املراكز،  في  املستهدفني  السمع  ضعاف 
لهم  التربوية  التعليمية  البرامج  وتقدمي 
وفقاً ملناهج وزارة التربية والتعليم، وتنمية 
ليتسنى  لديهم،  الشفوي  التواصل  سبل 
بعد  فيما  املناسبة  املدارس  إلى  حتويلهم 

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
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خيرية  مؤسسة  هي  دبي»  «نور 
السمو  صاحب  سها  أسّ عاملية 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مكتوم للمساعدة في القضاء على حاالت 
الوقاية  ميكن  التي  البصر  وضعف  العمى 
منها في املناطق األقل تقدماً والتي حتتاج 
نور  مؤسسة  تدشني  ومتّ  املساعدة.  لهذه 
دبي في الثالث من سبتمبر 2008 لتعكس 
للخير  كشهر  املبارك  رمضان  شهر  روح 
والعطاء والوعي االجتماعي وتكاتف أفراد 
اتمع. وتقوم هيئة الصحة بتنفيذ برامج 

مبادر «نور دبى»

رؤية املبادرة
تتمثل رؤية نور دبي في عالم خالٍ من 

أنواع العمى التي ميكن الوقاية منها.

رسالة املبادرة
حتت رعاية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع 
منظمات ومؤسسات عاملية رائدة، ستوفر 

مؤسسة نور دبي برامج عالجية ووقائية 
وتثقيفية من أجل عالج حاالت العمى 

وضعف البصر والوقاية منها في الدول 
النامية على املستويات احمللية واإلقليمية 

والعاملية. 
يستعد مليون شخص لتوديع عالم 

العمى إلى عالم اإلبصار، بعد أن أطلقت 
االمارات مبادرة جديدة حتت اسم «نور 
دبي»، تستهدف في مرحلتها األولى، 

مساعدة مليون مصاب بالعمى واالعاقة  
البصرية حول العالم، عبر تزويدهم بسبل 

الوقاية من االمراض املسببة للعمى. 
وستسعى هذه احلملة اخليرية ملعاجلة 
هؤالء املصابني خالل سنة، وتتضمن هذه 

املبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، برامج عالجية ووقائية 
وتثقيفية، من أجل عالج حاالت العمى 

وضعف البصر والوقاية منها محليا 
واقليميا وعامليا. املبادرة اجلديدة «نور 

دبي»، تتم بتمويل شخصي من الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، وستقوم هيئة 

الصحة بدبي بتنفيذ برامج «نور دبي» 
بالتعاون مع شريكني عامليني رئيسيني، 

هما ليونز العاملية، التي تضمّ شبكتها 
العاملية 1.3 مليون عضو من 202 دولة 

ومنظمة أوربيس العاملية، وهي منظمة 

عاملية غير ربحية تهدف إلى عالج العمى 
والوقاية منه، من خالل تعزيز وبناء قدرات 

الشركاء احملليني املتخصصني بصحة 
العيون. 

و ستشمل املبادرة اجلديدة باالضافة الى 
دولة االمارات العربية املتحدة، االشخاص 

املصابني بالعمى واملهددين به في عدد 
من الدول، بينها العراق، افغانستان، 

مالي، سريالنكا، كينيا، باكستان، اثيوبيا، 
بنغالديش، مصر، االردن وفلسطني. 

وستركز نور دبي على معاجلة االشخاص 
املصابني بثالثة امراض اساسية وهي: 

عدسة العني الكدرة (الساد) التي حتتل 
املرتبة االولى بني أسباب اإلصابة بالعمى 

في العالم، وهناك 18 مليون شخص 
مصاب به، أي 48 % من إجمالي عدد 

املكفوفني، احلول الذي يصيب اكثر من 
5 % من األطفال حول العالم، وعتامة 

القرنية املسؤولة عن إصابة 4.9 مليون 
شخص بالعمى. 

كما ستولي «نور دبي» اهمية موازية 
للبرامج الوقائية وبرامج التوعية داخل 
الدولة وخارجها، تأكيدا ملقولة «درهم 
وقاية خير من قنطار عالج»، التي قال 

فيها الشيخ محمد، انه قد تكون وضعت 
لوصف حال االطفال املعرضني للعمى في 
حال عدم معاجلتهم في الوقت املناسب. 

كلمة صاحب السمو الشيخ           
محمد بن راشد مبناسبة إطالق 

مبادرة «نور دبي»

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم 

على سيدنا محمد خامت األنبياء وآخر 
 املرسلني...

أهنئكم بشهر اخلير والبركة واإلميان، 
وأسأل اهللا أن يعيننا على صيام الشهر 
ننا من أداء واجباته نحو  وقيامه، وأن ميكّ
أنفسنا وشعبنا وأمتنا وأخوتنا من بني 

اإلنسان.

 األخوات واألخوة...
ها نحن في مطلع شهر الهدى والرحمة، 

نبدأ الرحلة اإلميانية السنوية الفريدة 
التي يصل فيها اإلنسان، بالصوم والصالة 

والدعاء والصدقة وصلة الرحم وعمل 
اخلير، إلى أعلى درجات التواصل مع املولى 

Úƒ©dG ºÄM ±Ä¯μe ÀÄÇ¸e
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 عز وجل.
 شهر رمضان هو بحق ... شهر كرمي

وأكرم ما فيه، هذا الصفاء الذي يحل 
باإلنسان، ومينحه فرصة مراجعة نفسه، 

ومحاسبتها، وسؤالها عما كسبت وعما 
فعلت، وما الذي تستطيع فعله ابتغاء 

مرضاة اهللا ورسوله ومصلحة البالد 
 والعباد.

ومن فضل اهللا على أهل اإلمارات أنهم 
يعيشون شهر رمضان بكل اإلميان 

والصفاء والتواصل واحملبة... يتنافسون 
في املعروف، ويتسابقون في األعمال التي 

تزيدهم تقرباً من اهللا سبحانه وتعالى، 
مؤكدين تواصل ميراث اخلير فيهم من 

 جيل إلى جيل...
أهل اإلمارات مفطورون على حب 

اخلير للناس جميعاً، يغيثون امللهوف، 

ويساعدون احملتاج، وينصرون املظلوم، 
ويحافظون على كرامات الناس، انسجاماً 
مع تعاليم الدين احلنيف في املساواة بني 
البشر الذين خلقهم اهللا من ذكر وأنثى، 

وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، وجعل 
ً ملكانة اإلنسان عند  ً وحيدا التقوى معيارا

 خالقه.
والتقوى كما تعلمون ليست في أداء 

الفروض اخلمسة فقط، إمنا أيضاً في أداء 
فروض احلياة والعمل.. فالدين هو املعاملة، 

وهو اإلخالص واألمانة والوفاء بالعهد، 
والصدق واإلتقان وعفة اللسان، ونقاء 
السريرة وصنع املعروف وخدمة الوطن 

واتمع واألمة وحب اخلير للناس كافة..

 األخوات واألخوة...
حينما أطلقت في شهر رمضان املاضي 

مبادرة «دبي العطاء» كنت واثقاً من 
جناحها... لكنني بصراحة لم أتوقع أن 

 يفوق النجاح جميع التوقعات والتقديرات. 
تذكرون أن هدف املبادرة املعلن كان توفير 

 التعليم ملليون طفل في العام الواحد.
مؤسسة «دبي العطاء» التي لم تكمل 
عامها األول توفر التعليم اليوم ألربعة 

ماليني طفل في ثالث عشرة دولة في 
 آسيا وإفريقيا...

و»دبي العطاء» اليوم مؤسسة مرموقة 
تقدم اإلسهام األكبر في أهم أهداف األمم 

املتحدة لأللفية الثالثة وجتعل حتقيقه 
ممكناً.

وليس هذا وحسب، فقد باتت املؤسسة 
منوذجاً يحتذي على املستوى العاملي.. 

باتت منوذجاً للعمل املبادر واجلاد واملبتكر 
 والص.

هذا النجاح الكبير عزز مكانة اإلمارات 
وشعبها على املستوى العاملي، وجذب 

إليها انتباه النخبة الدولية املتخصصة 
في التنمية عموماً والتعليم خصوصاً. 
وأكد قدرة اإلمارات على إطالق املبادرات 

العاملية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ 
 في وقت قياسي.

مق الثقافة  وهذا النجاح الكبير، أظهر عُ
الوطنية اإلماراتية وقدرتها على التأثير 

في محيطها وعاملها، وفي ضيوفها 
املقيمني على أرضها، والذين شاركوا في 

 دعم املبادرة وساهموا في جناحها.
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األخوة واألخوات...
 أنتم شركاء في هذا اإلجناز الكبير.

وعائد هذا اإلجناز واصل إليكم بإذن اهللا 
أضعافاً مضاعفة. فاحلسنة عند اهللا 

بعشرة أمثالها، واهللا ال يضيع أجر 
 احملسنني.

إن أثر ما قدمتوه للمبادرة باقٍٍ صدقةً 
جارية تفيد ماليني األطفال، وتفتح ماليني 

البيوت، وتنقل أجياالً من حال إلى حال..
ً لكم  لقد كفيتم ووفيتم... شكرا

ً للشباب والشابات  جميعاً.. وشكرا
 القائمني على املؤسسة.

اليوم أيها األعزاء، وفي مطلع شهر الهدى 
والفرقان، يسعدني أن أعلن عن مبادرة 
شخصية مني تستهدف تخفيف آالم 
ماليني األشخاص في منطقتنا وعاملنا، 

ممن تتوارى عذاباتهم خلف ضجيج احلروب 
والصراعات وأزمات األسواق وأسعار 

 الغذاء.
أنهم بشر مثلنا.. لكنهم أقل حظاً.. 
يتأملون وينتظرون الفرج ويحلمون بيد 
تخفف من عذاباتهم وحتيي األمل في 

 نفوسهم..
 نحن لهؤالء املنسيني...

 لن نتركهم وحدهم..
سنقف معهم، ونتبنى قضيتهم عسى 

أن تتحرك املياه الراكدة في دواليب 
املنظمات الدولية، وترق القلوب في الدول 

 القادرة والثرية.
في عاملنا يا إخواني وأخواتي مئة وثالثة 

وخمسون مليون شخص مهددون بالعمى 
 الكلي أو اجلزئي نتيجة أمراض العيون...
تسعون باملئة من هؤالء، يعيشون في 

الدول النامية. وكل دول منطقتنا العربية 
داد هذه الدول. – اإلسالمية في عِ

وحسب تقارير منظمة الصحة العاملية، 
فإن خمسة وسبعني باملئة من هؤالء 

ميلكون فرصة النجاة من العمى إذا توفرت 
 لهم متطلبات الوقاية والعالج. 

وبدون تدخل حاسم ومباشر وسريع، فإن 
عدد املصابني بالعمى الكلي سيتضاعف 

في العام ألفني وعشرين إلى ستة 
 وسبعني مليون شخص. 

وتبدو احلاجة إلى الوقاية ملحة اآلن، ألن 
أمامنا خطر داهم قد يطال نصف مليون 

طفل سنوياً مهددين بفقدان البصر 
جراء نقص التغذية، وبخاصة فيتامني 

أيه (Vitamin A)، كأمنا املثل العربي 

”درهم وقاية خير من قنطار عالج“ قد 
قيل خصيصاً حلماية هؤالء األطفال من 

 العمى. 
لن أقف مكتوف اليدين أمام هذا الوضع 

 اإلنساني املؤلم.
أعلن أمام حضراتكم عن إطالق مبادرة 

”نور دبي“ هدية من دولة اإلمارات للعالم، 
ومن أبناء اإلمارات ألخوتهم في اإلنسانية 
ممن هم في أشد احلاجة ملن مينحهم األمل 

باحلفاظ على نعمة البصر، ويقدم لهم 
العون واملساعدة، والذي كان فيه لصاحب 

السمو رئيس الدولة اليد الطولى في 
تخفيف وقع هذه األزمة على دول شقيقة 

 وصديقة.
مبادرة ”نور دبي“ غصن جديد في شجرة 

اإلمارات الوارفة التي متتد ظاللها إلى 
األشقاء واألصدقاء واحملتاجني وضحايا 

 الكوارث الطبيعية في هذا العالم.
 ...ً وطموحات هذه املبادرة كبيرة جدا

تستهدف في رحلتها األولى عالج ووقاية 
مليون شخص من العمى... ولكن حدودها 

تصل إلى تخوم عالم متحرر من أمراض 
العيون، وأطفال ال يتهددهم شبح فقدان 

 نعمة البصر.
وكما حفزت ”دبي العطاء“ دوالً ومنظمات 

دولية على التحرك في مجال تعليم 
األطفال، ستكون ”نور دبي“ إن شاء اهللا 

ً جلهد دولي أكبر في مجال عالج  حافزا
 أمراض العيون ووقاية األطفال من العمى.

 أشكركم...
 وأسأل اهللا أن يتقبل صيامكم وقيامكم،

 وأن يجعل التوفيق والنجاح حليفكم...
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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كتاب»  املليون  «حتدي  حملة  دبي  أطلقت 
واملوجهة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثالث 
سنوات و14 سنة. وتقضي احلملة بتشجيع هذه 
الفئة بقراءة مليون كتاب خالل فترة أسبوعني. 
ستقوم  الطالب  يقرأه  كتاب  كل  مقابل  وفي 
إلى  وتقدميه  كتاب  بشراء  العطاء»  «دبي  حملة 
الدولية  املنظمات  إحدى  عبر  احملتاجني  الطالب 
املتخصصة في هذا اال، وبالتعاون مع هيئات 

اتمع املدني املعنية في العالم العربي. 
صاحب  احلملة  هذه  عن  اإلعالن  حضر  وقد 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
مجلس  رئيس  املتحدة  العربية  االمارات  رئيس 
العمل  بحملة  أشاد  الذي  دبي،  حاكم  الوزراء 
أيضا  العطاء»  «دبي  تعتزم  التي  التطوعي 
كتاب  مليون  قراءة  مبادرة  وكذلك  لها  الترويج 
قبيل  جلس  دبي  حاكم  أن  الفتا  وكان  لألطفال. 
مغادرته مكان احلفل بني مجموعة من األطفال 
ومشاركتهم  حضورهم  على  وأثنى  احلاضرين 
والقراءة  املطالعة  على  إياهم  مشجعا  باحلملة 
بناء  في  تفيدهم  التي  املعرفة  واكتساب 
مستقبلهم وقد التقطت له مع األطفال الصور 
التذكارية التي وعدهم بان يحتفظ بها كذكرى 

طيبة في قلبه وفكره. 
إطالق  عبر  العطاء»  «دبي  حملة  وتسعى 
حملة العطاء للعمل التطوعي، إلى استقطاب 
جميع أفراد اتمع للمشاركة الفاعلة نحو هذا 

العمل اخليري واإلنساني
جميع  كتاب  املليون  حتدي  حملة  وتستهدف 
طالب املدارس في الدولة، الذين تتراوح اعمارهم 
بني ثالث سنوات و14 عاما، حيث طلب اليهم قراءة 
مقابل  وفي  اسبوعني.  فترة  خالل  كتاب  مليون 
كل كتاب يقرأه الطالب تقوم دبي العطاء بشراء 
العالم  في  احملتاجني  الطالب  الى  وتقدميه  كتاب 
عبر احدى املنظمات الدولية املتخصصة في هذا 
اال، وبالتعاون مع هيئات اتمع املدني املعنية 
العرب. الطالب  الى  للوصول  العربي  العالم   في 

حجم  اظهار  على  العطاء  دبي  من  وحرصا 
مليون  بقراءة  االطفال  يحققه  الذي  االجناز 

دبي  في  واملقيمني  االطفال  وملساعدة  كتاب، 
احرازه  يتم  الذي  التقدم  مقدار  معرفة  على 
متثل  مرئية  بصورة  التحدي  هذا  ربط  مت  يوميا، 
ان  ومبا  املكدسة.  الكتب  متثله  ان  ميكن  ما 
اربعة  حوالي  الى  يصل  كتاب  املليون  تكديس 
كيلومترات، أي خمسة اضعاف ارتفاع برج دبي، 
البرج  اعتماد  مت  فقد  العالم،  في  مبنى  اعلى 
مقدار  ليظهر  ليلة  كل  في  واضاءته  مقياسا 
اليومية. بقراءتهم  الطالب  ينجزه  الذي   التقدم 

من  جزءا  كتاب  املليون  قراءة  حتدي  ويعتبر 
حب  ثقافة  زرع  الى  تهدف  اتساعا،  اكثر  رؤية 
وفي  االمارات  في  الناشئة  نفوس  في  املطالعة 
واالبداع  االبتكار  مهارات  تنمية  املنطقة، بهدف 
املعرفة. الى  عطشهم  وارواء  االطفال   بني 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
في  التطوع  حملة  اطلق  قد  دبي  حاكم  الوزراء 
حتى  برامجها  بتنوع  تتسم  التي  العطاء  دبي 
على  وتركز  اتمع،  افراد  جميع  تستقطب 
مؤسسة  التزام  مع  يتوافق  مبا  التطوع  فوائد 
واالنسانية.  اخليرية  بالقيم  الدائم  العطاء   دبي 
املؤسسات  أكبر  من  حاليا  العطاء  دبي  وتعتبر 
االساسي  التعليم  بتطوير  امللتزمة  اخليرية 
االستراتيجية  شراكتها  عبر  العالم.  حول 
واملنظمات  اخليرية  املؤسسات  من  عدد  مع 
العطاء  دبي  تعمل  املتخصصة،  الدولية 
التعليمية  االحتياجات  تلبية  على 
العالم. حول  طفل  ماليني   4 من   الكثر 

اعلنت في وقت  العطاء، كانت قد  يذكر إن دبي 
دولة   12 اختيار  عن  احلالي  العام  من  سابق 
استراتيجيها  تطبيق  من  األولى  املرحلة  ضمن 
هي:  الدول  وهذه   ، األساسي  التعليم  دعم  في 
القمر،  جزر  تشاد،  البوسنة،  بنجالدش،  النيجر، 
جيبوتي، املالديف، موريتانيا، باكستان، السودان، 
باإلضافة  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  اليمن، 
األردن  في  الالجئني  الفلسطينيني  األطفال  إلى 

ولبنان.
األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركون في احلملة:

كتاب»،  املليون  «حتدي  حملة  مع  واستجابة 
ديوان  مبقر  االجتماعية  الشؤون  وزارة  نظمت 
لألشخاص  القراءة  يوم  فعاليات  بدبي  الوزارة 
الشيخ  حسني  سعادة  حضرها  اإلعاقة.  ذوي 
بالوزارة،  اإلجتماعية  للرعاية  التنفيذي  املدير 
اإلعاقات  ذوي  األشخاص  من  كبيرة  ومجموعة 
مختلف  من  واحلركية  والسمعية  البصرية 
التأهيل  مبراكز  امللتحقني  العمرية،  الفئات 
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، وطلبة مدينة 
الشارقة للخدمات االنسانية، والطلبة املعاقني 
املعاقني  وغير  العام  التعليم  مبدارس  املدمجني 
هذه  زمالءهم  ليشاركوا  جاؤوا  الذين  أيضاً، 
الفعالية ويعبروا عن قدراتهم في مجال القراءة، 

حتقيقاً ملبدأ الدمج التعليمي واإلجتماعي.
وقد جاء هذا اليوم كتعبير عن حق األشخاص 
ذوي اإلعاقة في املشاركة واإلندماج مع مختلف 
بوصفهم  واتمعية،  الثقافية  الفعاليات 
املعطاء،  اتمع  هذا  نسيج  في  طبيعياً   ً جزءا
كقيمة  والتعلم  القراءة  على  ولتشجيعهم 
حياتية هامة، واستجابة عفوية من األشخاص 
راشد  بن  محمد  السمو  صاحب  ملبادرة  املعاقني 
لقدرة   ً وجتسيدا القراءة،  حلملة  إطالقه  بعد 
العمل  في  واملشاركة  العطاء  على  املعاقني 
لم  وأنهم  واإلجتماعي،  والثقافي  التطوعي 
انتقلوا  بل  للخدمات  متلقني  مجرد  يعودوا 
ملرحلة متقدمة من املشاركة فيها والقيام بدور 
إيجابي وهام في الفعاليات اتمعية والثقافية 

من حولهم.
وقد قرأ األطفال قصص كليلة ودمنة وحي بن 
يقظان و60 قصة من قصص األطفال ، سواء من 
باملكفوفني  اخلاصة  برايل  بلغة  املطبوعة  تلك 
قامت  وقد  السمعية،  األشرطة  طريق  عن  أو 
الشؤون  وزارة  في  اإلشارة  لغة  مترجة  زيد  عبير 
قصص  من  مجموعة  بترجمة  االجتماعية 
املشاركني في  السمعية  اإلعاقة  األطفال لذوي 
هذه الفعالية، والذين تفاعلوا مع هذه القصص 
وأبدوا إعجابهم بها واستخلصوا العبر والقيم 

االجتماعية املستقاة منها.
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مبادراتي

            

االحتادي  القانون  صدور  يعد 
في  2006م  لسنة   (29) رقم 
اإلحتياجات  ذوي  حقوق  شأن 
في  مهمة  نقطة  اإلمارات  دولة  في 
وذويهم،  املعاقني  األشخاص  حياة 
اخلدمات  في  ونوعياً  مفصلياً   ً وتطورا
والتي  القانون،  هذا  مبوجب  لهم  املقدمة 
حق  مبثابة  هي  تقدميها  عملية  أصبحت 
مجرد  وليس  الدولة  في  به  لهم  مشرع 
اخليرية،   املؤسسات  من  إحساناً  أو  هبة 
وينسجم هذا القانون مع التوجه العاملي 
في النظرة إلى املعاق كشخص قادر على 
في  لدمجه  والدعوة  والفعل  املشاركة 
أقرته  ما  وهو  احلياتية،  اجلوانب  مختلف 
ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية  االتفاقية 
االمارات  دولة  عليها  وقعت  التي  اإلعاقة 

في فبراير املنصرم.
في  القانون  هذا  تفعيل  أجل  ومن 
األشخاص  حق  وهي  منه  هامة  جزئية 
في  أقرانهم  بني  الدمج  في  املعاقني 
عليه  نصت  كما  العام،  التعليم  مدارس 
إدارة  أطلقت  ذاته،  القانون  من  املادة (15) 
الشؤون  بوزارة  املعاقني  وتأهيل  رعاية 
االجتماعية مبادرة  ”تفعيل قانون حقوق 
املعاقني فيما يخص دمجهم في التعليم 
اجلميع)،  (مدرسة  شعار  حتت  العام“ 
املناسبة  الظروف  تهيئة  إلى  والهادفة 
املعاقني  وتلقي  املدارس،  في  لدمجهم 
مدارس  في  لتعليمهم  وسمعياً  بصرياً 
التربية والتعليم، بعد أن يتلقوا املهارات 
األساسية التمهيدية في أقسام اإلعاقة 
لوزارة  التابعة  والسمعية  البصرية 
املعاقني  وتعليم  االجتماعية،  الشؤون 
ومهارات  برايل،  لغة  أساسيات  بصرياً 
الذات،  على  واالعتماد  واحلركة  التوجه 
السمعي  التدريب  أساليب  واستخدام 
واستثمار  السمع  ضعاف  مع  الشفوي 
تطوير  في  عندهم  السمعية  البقايا 
وتهيئة  الشفوية،  اللغوية  حصيلتهم 
البيئة املكانية واملرافق العامة في األبنية 
املدرسية للمعاقني حركياً، وبذلك تهدف 
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في  بصرياً  املعاقني  دمج  إلى  املبادرة  هذه 
املدارس احلكومية بنسبة %90 خالل هذا 
إلى  النسبة  هذه  ترتفع  أن  على  العام، 
%100 في العام 2010، إضافة إلى الدمج 
يتم  أن  بعد  السمع  لضعاف  التمهيدي 

تهيئتهم في املراكز. 
من  مجموعة  عن  إجابتها  إطار  وفي 
أوضحت  املبادرة،  بهذه  املتعلقة  األسئلة 
رعاية  إدارة  مديرة  سليمان  بن  حمد  وفاء 
مبادرة  عن  واملسؤولة  املعاقني  وتأهيل 

”مدرسة اجلميع“ أن:
األطفال  تعليم  إلى  يشير  الدمج 
املعاقني مع الطالب العاديني في الصفوف 
العادية إما بشكل كامل أو جزئي، ويهدف 
التربوية،  الفرص  تساوي  حتقيق  إلى 
األمور  وأولياء  واملدراء  املعلمني  وتشجيع 
احتياجات  لتلبية  التعاون  على  والطالب 
املعاقني، ولقد بدأ دمج املعاقني في دولة 
اإلمارات في املرحلة الثانوية عام (1993)، 
شمل  أن  إلى  الدمج  توسع  ثم  ومن 
املرحلة اإلعدادية، وفي العام (1997) صدر 
لبدء  والتعليم  التربية  وزارة  من  تعميم 
الدمج من املرحلة االبتدائية. وكانت وزارة 
الشؤون االجتماعية هي اجلهة املسؤولة 
التربية  وزارة  مع  بالتعاون  الدمج   عن 
األحمر  الهالل  هيئة  وقامت  والتعليم، 
برايل  بلغة  املناهج  بطباعة  اإلماراتي 

للمكفوفني.
وقد خاضت جتربة دمج املعاقني الكثير 
والنرويج  كندا  مثل  األجنبية  الدول  من 
العربية  اململكة  جتربة  وتعد  وبريطانيا، 
في  الدمج  جتارب  أجنح  من  السعودية 
على  يشجعنا  الذي  األمر  املنطقة، 
االقتداء بهذه التجارب وتطويرها وهو ما 

كان سبب إطالق هذه املبادرة. 
املعاقني  على  الدمج  انعكاسات  وعن 
بن  أجابت  املاضية،  السنوات  خالل 

سليمان:
ذوي  دمج  في  املاضية  التجربة  تفيد 
هناك  أن  واحلركية،  البصرية  اإلعاقات 
تطورات جوهرية ملموسة على واقعهم 

12



فمن والسلوكي،  واالجتماعي  التعليمي 
الشخص دراسة  أدت  التربوية  الناحية 
املعاق للمنهج العادي مع زمالئه اآلخرين
إنه بل  الركب،  عن  يتخلف  ال  جعله  إلى 
يسلكه الذي  الطريق  نفس  في  يسير 
واحدة املعلومة  ألن  العادي  الطالب 
واملدرسة واحد  واملنهج  واحد  واملعلم 
املدموج الطالب  فإن  ذلك  وعلى  واحدة، 
كالطالب التعليمية  املنظومة  يعيش 
هذا وأدى  اختالف،  دومنا  متاماً  العادي 
املعاق الطالب  مساعدة  إلى  التعليم 
للوصول ألقصى مراحل التعليم الثانوي
مجاراة على  قادر  بأنه  وأثبت  واجلامعي، 

زمالئه في التعليم.
اجلوانب إلى  متتد  اآلثار  هذه  وأن 
ً ألن وجود الطالب املعاق االجتماعية، نظرا
باملراكز اخلاصة لسنوات طويلة قد أوجد
تفاعله إن  حيث  اتمع،  وبني  بينه  عزلة 
النشاطات بعض  على   ً مقصورا يبقى 
واملشاركات في املناسبات فقط، وبالتالي
اخلاصة املراكز  في  املوجود  املعاق  فإن 
املعاقني أقرانه  مع  وقته  ل  جُ لليعيش  ُ
فحسب، إال أن وجوده في الفصل العادي
حواجز وكسر  بالنفس  الثقة  لديه  كون 
يعيشه كان  الذي  االجتماعي  الرهاب 

في  للدخول  العادي  فصله  من  ليخرج 
اتمع  إلى  اخلروج  ثم  املدرسي  اتمع 

اخلارجي بكل ثقة وقوة.
كما أن أولياء األمور الطالب املدموجني، 
كغيره  ابنهم  أن  يشعرون  أصبحوا 
أشقاء  الحظنا  ما   ً فكثيرا العاديني  من 
في  املعاق  أخيهم  مع  يدرسون  املعاقني 
فرق  ال  جنب  إلى   ً

عع
جنبا املدرسة  نفس 

البرامج  تلك  أن  إلى  باإلضافة  بينهم، 
عن  التوعوية  باخلبرات  اتمع  أثرت  قد 
من  الكثير  على  وأجابت  املعاق  الطالب 
أذهان  في  تدور  كانت  التي  التساؤالت 
الكثير من أفراد اتمع عن ذوي اإلعاقات 
العادي  فاملعلم  واجلسدية.  البصرية 
تلك  ينقلون  العاديون  والطالب  باملدرسة 
اخلبرات إلى أسرهم ومجتمعاتهم، وعلى 
حققت  قد  تكون  الدمج  برامج  فإن  هذا 
كل  ألن  التوعية،  في   ً كبيرا إعالمياً دور 

برنامج هو وسيلة إعالمية بحد ذاتها.
ولدى سؤالها عن إمكانية االنتقال إلى

دمج إعاقات أخرى أجابت:
ًستتضمن هذه املبادرة أيضاً االستعداد
السمع ضعاف  األشخاص  لدمج 
وتأهيل رعاية  مراكز  في  امللتحقني 
املعاقني، وذلك بعد تأهيلهم وفق برنامج
يركز الذي  الشفوي  السمعي  األسلوب 
على استثمار البقايا السمعية والتدريب
اللغة اكتساب  من  يعزز  ما  الشفوي، 
القراءة مهارات  اكتساب  على  والقدرة 
يساعد الذي  األمر  األساسية  والكتابية 
األكادميي الطالب  مستوى  رفع  في 
الدمج، لعملية  التحضير  وبالتالي 
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من مجموعة  على  التركيز  سيتم  حيث 
املراكز، في  املستهدفني  السمع  ضعاف 
لهم التربوية  التعليمية  البرامج  وتقدمي 
والتعليم، التربية  وزارة  ملناهج  وفقاً 
لديهم الشفوي  التواصل  سبل  وتنمية 
ليتسنى املبادرة  من  األولى  املرحلة  خالل 
حتويلهم إلى املدارس املناسبة بالتنسيق

مع وزارة التربية والتعليم.
التدخل مركز  افتتاح  أن  إلى  إضافة 
املبكر مع مطلع العام الدراسي في رأس
اخليمة، ومن ثم في مركز دبي في املرحلة
عملية من   ً

ي
كثيرا سيسهل  القادمة، 

التأهيل الشفهي واللغوي على األطفال
ضعاف السمع صغار السن، كون التأهيل
العمر من  املبكرة  السنوات  في  اللغوي 
يبشر بنتائج إيجابية على عملية الدمج

املستقبلي لهؤالء األطفال.
«مدرسة مبادرة  إطالق  دوافع  وعن 
وتأهيل رعاية  إدارة  مدير  تضيف  اجلميع» 

املعاقني:
بعد حتليل البيئة الداخلية جند أن هناك
جتارب سابقة في دمج املعاقني لدى الوزارة،
املعاقني األشخاص  من  الكثير  أثبت  وقد 
العام التعليم  مدارس  في  أنفسهم 
التي الكثيرة  الصعوبات  من  الرغم  على 
مناهج حالياً يتوفر  ًأنه  علماً واجهتهم، 
ً لتوفر الفرص مطبوعة بلغة برايل، ونظرا
اخلارجية املتاحة املتمثلة بتنامي الدعوة
للدمج وصدور قانون املعاقني في اإلمارات،
وتوقيع دولة اإلمارات على اتفاقية حقوق
البرامج وتطور  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
بشكل باملكفوفني  اخلاصة  اإللكترونية 
يهيئ لتوفير بيئة خصبة لعملية الدمج
الكلي لإلعاقة البصرية، كل ذلك يدعونا
إلى املضي بهذه التجربة وتطويرها وزيادة
نسبة املعاقني املدمجني، على الرغم من
مع للعمل  املؤهلة  الكوادر  وجود  عدم 
املعاقني في املدارس، ووجود مشكالت في
للمعاقني العلمية  املواد  بعض  ترجمة 
التركيز إلى  يحتاج  ما  وهو  املدارس،  في 
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عليه في هذه املبادرة التي ستكون عبارة 
عن جهد جماعي، يشترك فيها املعاقون 
في  واالختصاصيون  أمورهم  وأولياء 
التربية  وزارة  إلى  إضافة  املعاقني،  مراكز 
وجمعيات  التعليم،  ومجالس  والتعليم 

املعاقني وأولياء أمورهم.
مراحلها   عن  املبادرة  مديرة  وتفصح 

فتقول:
تتكون املبادرة من ست مراحل رئيسية، 
تبدأ أولها بعملية تهيئة املعاقني واتمع 
ً
عع
فعليا بدأت  والتي  الدمج،  لعملية  ًاحمللي 

خالل فترة الصيف، حيث مت حصر الطلبة 
للدمج،  تهيئتهم  املقترح  املعاقني 
والقيام باالجتماعات التنسيقية مع وزارة 
التربية والتعليم بهذا اخلصوص، واختيار 
املدارس املناسبة للدمج، وتوزيع النشرات 
هذه  تناول  ومت  بالدمج،  اخلاصة  التوعوية 
القضية في مختلف وسائل اإلعالم، أما 
املرحلة الثانية والتي يجري االستعداد لها 
املشكالت  دراسة  بإجراء  فتتمثل  حالياً، 
ومن  بصرياً،  املعاقني  دمج  تواجه  التي 
الفعلي،  الدمج  خطة  تنفيذ  مرحلة  ثم 
في  التعليم  جلنة  تفعيل  عملية  وتأتي 
املرحلة  أما  املبادرة،  من  الرابعة  املرحلة 
فعاليات  تنظيم  في  فتتمثل  اخلامسة 
ً وأخيرا البيضاء  للعصا  العاملي  ًاليوم 
في  الفنية  املواصفات  عن  تصور  إعداد 

البيئة املدرسية.



مبادراتي

وتأهيل رعاية  إدارة  تسعي 
الشؤون وزارة  في  املعاقني 
أفضل تقدمي  إلى  االجتماعية 
اخلدمات التأهيلية والتعليمية لألشخاص
التابعة التأهيلية  املراكز  في  املعاقني، 
في املستجدات  ألفضل  ومواكبة  للوزارة، 
املساندة، واخلدمات  اخلاصة  التربية  ميدان 
لتشمل اخلدمات  هذه  تطوير  أجل  ومن 
(أولى مبادرة  جاءت  جديدة  عمرية  فئات 
احلكومة استراتيجية  ضمن  خطواتي) 
املبكر التدخل  برنامج  لتقدمي  اإلحتادية، 
النمائي التأخر  وذوي  املعاقني  لألطفال 
الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في
وذلك املعاقني  لتأهيل  اخليمة  رأس  مركز 
2009/2008م، الدراسي  العام  مطلع  مع 
لتمتد املبادرة إلى مراكز تأهيلية أخرى في

السنوات املقبلة،
هذه على  كثب  عن  اإلطالع  أجل  ومن 
املبادرة مبختلف جوانبها ومراحلها، مت إجراء
املسؤولة املال  حسن  زينب  مع  احلوار  هذا 
املباشرة عن املبادرة ونائب مدير إدارة رعاية
البداية في  حدثتنا  والتي  املعاقني،  وتأهيل 
عام بشكل  املبكر  التدخل  مفهوم  عن 

قائلة:
تربوي خدمات  نظام  هو  املبكر  التدخل 
من الصغار  لألطفال  يقدم  ووقائي  عالجي 
لديهم ممن  سنوات   (5) وحتى  (صفر)  عمر 
احتياجات خاصة منائية وتربوية واملعرضني
ويعتبر  . متعددة  ألسباب  اإلعاقة  خلطر 
التدخل املبكر من أهم أنظمة دعم األسر
ً وثيقاً باكتشاف اإلعاقة بعد

ر
ويرتبط ارتباطا

النمائي الكشف  على  ويعتمد  حدوثها، 
والوراثية والصحية  البيئية  واالختبارات 
وباجلنني احلامل  باألم  تتعلق  وعوامل 
بعدها وما  الوالدة  وفترة  احلمل  وبفترة 

وعن أهمية هذه املبادرة تقول امل

6
التدخ أن  كما 

‡¡UƒØG zÈJGÄ£N ÛhCG{ IQOƒ„e ´îWEG
‡bƒYEÕG ÉhP ºƒ¯WCîd ™μ„ÙG ¹N—ˆdƒH

من كبيرة  مجموعة  تخطي  على  األسرة 
الطفل أسرة  لها  تتعرض  التي  املشاكل 
ثم والرفض  االستنكار  كمشاعر  املعاق 
التكيف ثم  االستسالم  ثم  الصدمة 
فهذا .لذلك  الواقع  األمر  مع  والتفاعل 
لألسرة والزمن  املسافة  يختصر  البرنامج 
اخلدمات تقدمي  في  الزمن  عامل  ويستثمر 
من الهدف  أن  مضيفة  للطفل.  املبكرة 
من الوقاية  هو   املبكر  التدخل  برنامج 
عن حدوثها  قبل  أساسي  بشكل  اإلعاقة 
التوعوية االرشادات  من  مجموعة  طريق 
املبكر كالفحص  األمور  ألولياء  املقدمة 
باملرأة والعناية  والتطعيم،  الزواج،  قبل 
وجتنيبها السليمة،  وتغذيتها  احلامل 
اآلخر واجلانب  واإلصابات،  احلوادث  وطفلها 
يتعلق بتنمية قدرات األطفال املستهدفني
في مجاالت متعددة (احلركية، االجتماعية،
اللغوية، الرعاية الذاتية) إضافة إلى تقدمي
حول لألسرة  اإلرشادات  من   مجموعة 
خلطر املعرض  أو  املعاق  طفلها  جتاه  دورها 
مجموعة على  الوالدين  وتدريب  اإلعاقة، 
مع ملمارستها  العالجية  التدريبات  من 
تطور على  يساعد  مما  البيت  في  طفلهم 
قدراته، ويسرع في عملية الدمج التعليمي

له في املستقبل.
هي اإلعاقة  قضية  ألن  ونظراً مضيفة: 
على تأثيرها  يقتصر  وال  مجتمعية  قضية 
متتد بل  فحسب،  املعاق  الطفل  أسرة 
كون اتمع  شرائح  مختلف  على  للتأثير 
اجلميع معرضون لها، فلذلك ميتد التدخل
لتوعيتهم اتمع  فئات  جميع  إلى  املبكر 
الوقاية وكيفية  باإلعاقة،  اإلصابة  مبخاطر 
مراكز إلى  بالتوجه  واملسارعة  منها، 
عالمات أي  وجود  حال  في  املبكر  التدخل 

منائية غير طبيعية عند الطفل.
وعند سؤالها عن أشكال اخلدمات التي
أفادت املبكر  التدخل  قسم  سيقدمها 

املال:
عالجية برامج  في  اخلدمات  هذه  تتمثل 
يتم حيث  الحتياجاتهم,  تبعاً  لألطفال 
تصميم خطة عالجية فردية لكل طفل من
وتتضمن  . التخصصات  متعدد  فريق  قبل 
ً للنمو املعرفي واحلركي هذه اخلدمات حتفيزا
واالجتماعي واللغوي وتدريباً على الوظائف

5

6
يساعد املبكر  دخل 

ت
ق

احل ألم 
الوالد ة 
درة تقول

وما 
املال:

س
ملال:ا

تتم
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احلياتية اليومية. إذ سيشتمل فريق العمل 
اخلاصة وعالج  التربية  أخصائيات في  على 
واخلدمات  والتخاطب  النطق  صعوبات 
والعالج  االجتماعية  والرعاية  النفسية 
الوظيفي والعالج الطبيعي . وسيصاحب 
خدمات  لألطفال  املقدمة  اخلدمات   هذه 
تقدمي  ويتم  لألسر.  وتدريبية  توجيهية 
البرنامج  خالل  من  اخلدمات  هذه  بعض 
على فترات متفاوتة حتددها حاجات الطفل 
من  فسيقدم  اآلخر  البعض  .أما  وأسرته 
خالل برنامج للخدمات املمتدة في اتمع 
املنزلية  للزيارات  برنامج  خالل  من  احمللي 
اتلفة ااالت  في  مختصات  بها  تقوم 

إضافة إلى  اخلدمات االستشارية متعددة 
قياس  تربوية،  نفسية،  (طبية،  األبعاد 
للمهارات..... مكثف  تدريب  سمعي، 

بعملية  والقيام  وأسرهم.  لألطفال  الخ) 
فردية  خطة  وإعداد  للطفل  التشخيص 
له وتوجيه الوالدين نحو املصادر التي ميكن 
أن تقدم له اخلدمات في أماكن سكناهم، 
كان  حيثما  اجلهات  تلك  مع  والتنسيق 
في  األسرة  دور  على  مؤكدة  ممكناً.  ذلك 
املبكر  االكتشاف  وفي  املبادرة  هذه  جناح 
األقرب  هي  األسرة  أن  اعتبار  على  لإلعاقة 
اعتبارات تأتي  للقيام مبثل هذا الدور لعدة 
عن التبخلفيةفي مقدمتها إملام األم بخلفية عن التاريخ 
اإلعاقات  وجود  حيث  من  لألسرة  وجالصحي  اإلعاحيث  قات د 
األشعة  أو  األمراض  لبعض  األم  تعرض  اأو  أو اضمراض شعة األأل
تعرض  أو  احلمل  فترة  أثناء  األدوية  تناول  تعرض أو  أو  احلمل  فترة 

األمرا لبعض  منوه الطفل  مراحل  في  راض 
إ باإلضافة   .. الوالدة، األولى  صعوبات  إلى 

احلاالت هذه  جميع  هي وفي  األسرة  تكون  الت 
ا فحص  ميكنه  من  من أول  للتأكد  الطفل   

صابته بإعاقة ما .سالمته أو الكتشاف إصا
ي بسبعة مراحل ومتر مبادرة أولى خطواتي
أولها تبدأ  اللوائح متسلسلة  بإعداد   
بالت اخلاصة  من والتجهيزات  املبكر  لتدخل 
أ على  االطالع  املمارسات حيث  أفضل 

العاملية في اال، ثم إجراء دراسة مسحية 
عن حاالت األطفال املعرضني خلطر اإلعاقة، 
تتبعها املرحلة الثالثة التي تتعلق بتدريب 
املبكر،  التدخل  قسم  في  العاملة  الكوادر 
في  فتتركز  املبادرة  من  الرابعة  املرحلة  أما 
التدخل  أهمية  حول  احمللي  اتمع  توعية 
فيما  اإلعالم،  وسائل  مختلف  عبر  املبكر 
عام  بشكل  البرنامج  بتنفيذ  البدء  يتميتم 
رنامجوبروبرنامج االرشاد األسري من خالل املرحلتني 
تكون  أن  على  والسادسة،  خلامساخلاخلامسة 
تفعيل  حول  املبادرة  من  األخيرة  املرملرحلة 
الصحية  للخدمات  املتخصصة  الللجنة 
واللتأهيل املنبثقة عن القانون اإلحتادي رقم 
ذوي  حقوق  شأن  في  2006م  لسنة   (299)

اإلاإلحتياجات اخلاصة.
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أخباري

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
كتاب  بطباعة  اهللا»  دبي «رعاه  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

م خ

الترجمة  بعد  وطباعته  باملكفوفني  اخلاصة  «برايل»  بلغة  «رؤيتي» 
البصرية  اإلعاقة  ذوو  يتمكن  كي  وذلك  اخلاصة،  سموه  نفقة  على 
وسهولة  بيسر  محتواه  وقراءة  سموه  كتاب  على  االطالع  من 
واالستفادة من املعلومات والرؤى الواردة فيه أسوة بأقرانهم األسوياء.

  وذكرت معالي مرمي محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون االجتماعية 
أن كتاب «رؤيتي» ستوزعه الوزارة بعد ترجمته وطباعته وتسجيله 
مدارس  من  والعديد  الدولة  مدارس  على  مدمجة  أسطوانات  على 
املكفوفني  من  عدد  ألكبر  الفرصة  إلتاحة  العالم  دول  بعض 
مبادرة  أن  الى  مشيرة  املهم،  الكتاب  هذا  قراءة  من  العالم  حول 
استجابة  تعكس  إمنا  الوزارة  تطلقها  التي  اجلميع»  «مدرسة 
املدارس  أطفال  قبل  من  كتاب  املليون  قراءة  حتدي  حلملة  الوزارة 
الطلبة. أوساط  في  واسـعا  جتاوبـا  القت  والتي  أسبوع  خالل 

لصاحب  اإلعالمي  املرافق  الشيخ  عبداهللا  أحمد  أكد  جهته  من 
الســمو الشيــخ محمد بـن راشـــد آل مكتوم أن مبادرة صاحب 
كتابه  وطبع  لترجمة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الشؤون  وزارة  لطلب  استجابة  تأتي  املكفوفني  على  مجانا  وتوزيعه 
اجلميع»  «مدرسة  شعار  حتت  مبادرتها  أطلقت  التي  االجتماعية 
التي تستهدف ذوي اإلعاقة البصرية في دولتنا وعدد من دول العالم 
ودمجهم في احلياة الثقافية واالجتماعية داخل مجتمعاتهم حتى 
كان  التي  دبي»  «نور  مبادرة  بأهداف  مسترشدة   .2010 العام نهاية 
والتي  احلالي،  العام  من  سبتمبر  شهر  خالل  أطلقها  قد  سموه 
تهدف الى عالج نحو مليون مصاب بالعمى أو أمراض العيون حول 
األمراض. هذه  من  والوقاية  الثالث  العالم  دول  في  خاصة  العالم 

السمو  لصاحب  اإلعالمي  املكتب  أن  الشيخ  أحمد  وأعلن   
مع  بالتنسيق  سيتولى  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
احليوي  املشروع  هذا  إجناز  متابعة  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
الصوتي  التسجيل  أو  الترجمة  جلهة  إن  مراحله  كافة  في 
املثلى. واملواصفات  املعايير  أرقى  وفق  إمتامه  من  والتأكد 

بلغة  لترجمته  «رؤيتي»  كتاب  اختيار  الرومي  وأرجعت   
التعلم  بسرعة  تتميز  الفئة  هذه  أن  إلى  للمكفوفني،  برايل 
ً
مم
حديثا صدرت  التي  الكتب  أهم  ًمن  ً واحدا يعد  الكتاب  أن  كما  عام،  بشكل  الثقافة  ًوحتب 
التميز. إلى  للوصول  البشرية  الكوادر  وتطور  تنمي  وأطروحات  أفكار  من  فيه  ورد  ملا 

 ونوهت إلى أن الكتاب يحتوي على خالصة جتارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
تتسم  التي  ونتائجها  اهللا»  «رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

خ ى ي ى إ

باإلضافة  العالم،  في  والتحديث  التطوير  نظم  أحدث  ملواكبة  الثاقبة  والبصيرة  النظر  ببعد 
ودبي. اإلمارات  في  التنمية  عملية  بها  تتميز  التي  واملواصفات  واملفاهيم  اخلصائص  عرض  إلى 

االجتماعية، انه   من جانبها، قالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل املعاقني بوزارة الشؤون 
سيتم البحث مع اجلامعات لوضع طريقة الختبارات «السيبا» و«التوفل» من خالل نظام يتناسب 
دور  مع  التنسيق  سيتم  انه  مضيفة  اجلامعي،  بالتعليم  االلتحاق  يريدون  الذين  املكفوفني  مع 

النشر األجنبية في الدولة لتوفير املناهج التعليمية بلغة برايل للمكفوفني.
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الشؤون  وزيرة  معالي  شهدت 
االجتماعية حفل إطالق العدد 
«عاملي»،  مجلة  من  األول 
تعنى  فصلية  مجلة  أول  تعد  والتي 
معالي  وقالت  اإلعاقة.  ذوي  باألشخاص 
عرضها  سيتم  الة  إن  الرومي  مرمي 
االجتماعية  الشؤون  وزراء  اجتماع  على 
العرب في ديسمبر املقبل وبحث كيفية 
بشؤون  تعني  عربية  كمجلة  تبنيها 
االت  ندرة  ظل  في  خاصة  املعاقني 
تسلط  التي  للمعاقني  املتخصصة 
نحو  االجتماعية  التوعية  على  الضوء 
الفئات اخلاصة في هذا الوطن املعطاء، 
من  ينطلق  استراتيجياً هدفاً كونها 
بناء في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  رؤية 
عملية في  ومشارك  متكافل  مجتمع 
تنمية في  إيجابي  دور  ولها  التنمية، 
نحو اإليجابية  اتمعية  االجتاهات 

الفئات اخلاصة.
لبنود تفعيالً  الة  إطالق  يعد  كما 
باسم  صوتاً لتكون  املعاقني  قانون 
املعاقني والعاملني معهم، وإضافة هامة 
في مجال اإلعالم املتخصص في الدولة، 

من الهامة  القضية  هذه  يتناول  الذي 
زاوية مختلفة، كما تتلمس في طياتها
من الكثير  عجزت  الذي  املعاقني  عالم 
وسائل اإلعالم عن إبرازه بالصورة الالئقة
أن نهدف  أننا  إلى  مشيرة  واملوضوعية، 
جنعلها محطة تستقطب أقالم الكثير
ومرجعاً واملتخصصني،  الكتاب  من 

يستند إليه املهتمون وأولياء األمور.

راشد عبداهللا  اعتبر  جانبه  من 
السويدي مدير حترير الة أن ميالد العدد
االول من ”عاملي“ نقطة حتول في االعالم
اإلعاقة، ذوي  لألشخاص  املتخصص 
الغالية الفئة  هذا  يعطي  الذي  اإلعالم 
احلضاري بالشكل  ويبرزها  حقها، 
القدرات، على  يركز  والذي  والالئق، 
ويستثمرها القوة،  جوانب  عن  ويبحث 
األول العدد  اصدار  ان  واضاف:  وينميها. 
من الة، ما هو إالّ ”اخلطوة األولى“ التي
التوعية نحو  الطريق  بداية  في  تضعنا 
املستقبلي أملنا  وإن  اإلعاقة،  بقضية 
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أن تستمر الة بالتدفق والعطاء، لرفد 
اإلعاقة،  ميدان  في  والعاملني  اتصني 
وذلك  املتخصصة،  العلمية  باملعرفة 
الذي  اإلنترنت  شبكة  في  موقعها  عبر 
ساحة  في  لالنطالق  بتهيئته  نقوم 
إلى  للوصول  وسيلتنا  ليكون  االنترنت، 
أكبر فئة ممكنة من العاملني في امليدان 
األقالم  أقوى  واستقطاب  واملهتمني، 
على  واحلفاظ  العالم،  عبر  املتخصصة 
أحدث  يواكب   ،ً

مم
متميزا الة  محتوى 

التربية  مجال  في  العلمية  التطورات 
دوماً ويططُطل  املساندة،  واخلدمات  ططُططاخلاصة 

على أفضل املمارسات العاملية.

مديرة سليمان  بن  حمد  وفاء  وقالت 
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني ومديرة حترير
مجلة عاملي إن الة غير ربحية وتصدر
ولغتها السنة  خالل  فترتني  بواقع 
األساسية هي اللغة العربية األساسية

باإلضافة إلى وجود مقاالت متخصصة 
أن  وأضافت  العالم.  دول  شتى  من 
وتبرز  اإلعاقة  قضايا  عن  تدافع  الة 
مختلف  في  املعاقني  األشخاص  حقوق 
اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية 
خالل  من  املؤهلة،  والبيئة  والتشغيلية 

”حقوقي“.
راشد  عبداهللا  قام  احلفل  ختام  في 

ي

السويدي رئيس حترير الة بتكرمي ”سما 
دبي القابضة“ الراعي الرئيسي للمجلة 
وجمعية  اإلسالمي  الشارقة  ومصرف 
لدعمهم  املكفوفني  لرعاية  اإلمارات 
املديرون  احلفل  وحضر  ”عاملي“،  مجلة 
االجتماعية  الشؤون  لوزارة  التنفيذيون 
راعيي  الى  باالضافة  االدارات  ومديرو 

العددين االول والثاني. 

جانب من حفل افتتاح مجلة عاملي
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his research. We were greeted 
with open arms as any money 
raised is always welcomed by
such organizations, no matter 
how small the amount. FRAXA 
annually funds a team here in 
the UK so we have channelled 
most of the money to them
through an online sponsorship 
page. We raised over $50,000, a 
portion of which was corporate
sponsorship. 

Kenz has recently started 
attending a special needs
school which I fought hard 
to get him into. Such schools 
are oversubscribed but Kenz 
couldn’t cope in a regular 
nursery and I know he is in the 
right place now. The school
understands his needs and can
cope with his behaviour. We 
hope that in a few years time 
he can attend a regular school
(with support) and we pray that 
his behaviour, comprehension
and speech will improve. 

Fragile X testing should be
considered for any individual
who has unexplained 
developmental delay or mental
retardation. Symptoms can 
often be subtle especially in 
children but it occurs frequently
enough in the population. It is
also important to recognize
that carriers of the gene can
be affected in several ways so 
diagnosis is crucial for help and 
intervention of more than one 
person in the family.

Some important links:
http://www.fraxa.org/ (The 
Fragile X Research Foundation
website for whom the author has
raised money; they have details 
of drug trials as well as materials 
one can purchase. Informative
documents can be bought from 
them, such as CDs, books
about personal experiences & 
medication guides).
h t t p : / / w w w. f r a g i l e x . o rg .
uk/ (A Fragile X society in the
UK; they are a support group
with material such as for the 
education of children with
Fragile X. Membership is free).
http://www.fragilex.org/html/
home.shtml (A Fragile X
society in the US; they have free 
brochures and booklets one can 
order although they later ask for 
a donation in order to support 
their work; it is an informative
website of genetics, research
organisations, other links such 
as sibling support...things one 
wouldn’t immediately think 
of but are crucial to the family
as a whole).
h t t p : / / w w w. f r a g i l e - x . c a /
default2.htm (They have
downloadable newsletters 
which the author often reads as
she has discovered some camps 
for children with special needs 
and hopes that some day when 
her son, Kenz, is a little older to 
send him for a week or two to 
Canada to experience this).

I hope that my 
son can attend 
a regular school
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to finish and he didn’t seem
as impatient about his food at 
mealtimes. I had previously
attributed a lot of his impatience
and meltdowns to bad behaviour. 
Unfortunately, it was anxiety he 
couldn’t control. 

I understand Kenz a lot more 
now and although his irritability 
& anxiety is always there; I know
which situations set off his bad 
behaviour. I no longer suffer 
at a birthday party while he 
whines or cries the entire time,
I simply don’t go. His comfort 
and happiness is paramount to
me.
Kenz has some autistic like 
features but is not considered 
to have classic autism. He has
certain obsessions which I 
sometimes indulge him with,
such as spinning circular 
objects and throwing blocks 
on a hardwood floor to create
a loud noise. However, he has
excellent eye contact and is 
incredibly gentle, loving and 
affectionate.       

Kenz looks normal; he has
no distinguishing features 
found with some other mental
disabilities. He is still non-
verbal and he has never babbled. 
However, his non verbal skills
are improving all the time.
Since our return from the US, 8 
months ago, I have sought the 
help of a Speech and Language 
therapist, an Occupational
therapist and have taken him to

a private complex needs group, 
all activities occurring once a 
week. He also received portage
for a year, which is the help
of a person experienced with
children with special needs
who introduces new toys and 
activities to Kenz to see what he
responds to. This person comes 
to the home so she experiences 
Kenz in a relaxed, familiar 
environment. 

In order to cope with Kenz’s 
diagnosis, my husband and 
I have raised money and 
awareness for Fragile X. We
tested our physical limits by 
climbing Mount Kilimanjaro in 
Tanzania with a group of friends
in August. One of these friends
came up with idea of doing 
something challenging which 
people would be willing to 
sponsor us for, in order to raise 
money for Fragile X research. 
We then passed the idea onto 
friends and colleagues and 
we quickly had 12 interested 
climbers. We got in touch with 
a company in Tanzania which 
does treks on Kilimanjaro 
and started to organize the
whole trip. I liaised between
the trekking company and 
the climbers, and I made sure
everyone had the information
they needed for a safe climb. In 
the meantime, my husband got 
the name of the founder of the
Fragile X Research Foundation
(FRAXA) and told him of our 
wish to contribute money to

أخباري
عالمي
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My 3 year old son Kenz 
was diagnosed last year 
with full mutation Fragile

X syndrome. When Kenz was 4
months old, I began to notice 
that his tongue stuck out with his
mouth somewhat open. I took 
him to the GP as he seemed to
me to have what one can loosely
term a “retarded” look. Over 
the 17 months that followed, I
saw 2 Paediatric professors and 
a neurologist over 6 occasions
and they all couldn’t explain
Kenz’s increasingly noticeable 
delay. The final visit came when 
Kenz was 21 months old and 
the paediatrician was unable 
to establish the problem and 
therefore asked that I seek help
elsewhere; he wanted to close
his file. The 3rd paediatrician 
immediately asked that he be 
tested for Fragile X, as well as 
other things, and that blood tests
were necessary to start a process
of elimination. I completely 
agreed and rushed home to 
Google the term Fragile X. What 
I found upset me so I stopped 
reading and decided I didn’t 
wish to distress myself until the
blood results came back, after 
all I was pregnant with my 2nd 
child and was soon to deliver.

Six weeks after my daughter 
was born, we received the news 
that Kenz did indeed have the 
genetic mutation for Fragile x. It 
was a huge blow to my husband 
although I dealt with the news 
a lot better. My husband was

convinced nothing was wrong
with Kenz; he was simply
slower than his peers and would 
catch up but I always suspected 
something wasn’t right. Kenz
was disinterested in much of 
what normal children enjoy;
he found new skills difficult to 
learn and his behaviour was very
trying. He tested my patience 
daily and I was accused to not 
loving him.

Getting the diagnosis was
devastating; I had to mourn
my dreams for my son almost 
immediately. But it was also 
a huge relief and in such a
circumstance, a label was
integral to seeking precise help. 
The internet was a superb tool 
of research. I signed up with 
the Fragile X Society here 
in the UK and received their 
read newsletters. I learned 
of a family who had sought 
medical advice in the US and 
had visited the MIND Institute
in Sacramento, California. We
decided to contact them and got 
an appointment a few months 
later. The visit was highly
valuable; this institute sees the
most individuals with Fragile
X in the whole world. They
suggested some medications, 
the first one we started showed 
an immediate result; Kenz was
suddenly calmer and as such 
was able to concentrate more. 
He was doing puzzles, and 
correctly! He was able to watch
a Children’s program from start 

Fragile X
Group Story

I had to mourn 
my dreams for 
my son almost 

immediately
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إلطالق األولى  اللحظة  منذ 
كذراع دبي  في  عملياتها 
لدبي دولية  عقارية  استثمارية 
االهتمام دبي“  ”سما  وضعت  القابضة، 
أولوياتها ضمن  االجتماعية  باملسؤولية 
املشاريع صعيد  على  سواء  القصوى، 
العقارية التي يتم تنفيذها وفقاً للمعايير
العاملية مبا يسهم في احلفاظ على البيئة 
وترشيد استخدام املوارد الطبيعية، أو على 
تسهم  التي  اتمعية  األنشطة  صعيد 
اإلنسانية  القيم  ترسيخ  في  خاللها  من 
وتقوم  للمجتمع،  والثقافية  واالجتماعية 
أكبر  فرص  بتوفير  أيضاً خاللها  ًمن 
مبختلف  اتمع  مع  والتواصل  للتفاعل 

فئاته وشرائحه املتعددة.

التي  والفئات  الشرائح  أهم  بني  ومن 
خاصاً، فئة ذوي  ً

حح
توليها ”سما دبي“ اهتماما

الشركة حترص  حيث  اخلاصة،  االحتياجات 
أن تكون من بني املساهمني في إدماج هذه
الفئة في اتمع وتوفير احلقوق واملتطلبات
كافة التي تكفل لهم احلصول على فرص
في الفعالة  واملشاركة  الكرمي،  العيش 
أنشطة اتمع اتلفة واملتعددة، والعمل
كسائر املواطنني على حتقيق نهضة ورفعة
اتمع، كما حترص ”سما دبي“ على أن تنصر
النسيج في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة 
اتمعي عبر إزالة املعوقات واحلواجز كافة

التي حتول دون حتقيق ذلك.

بالفعل قامت  دبي“  ”سما  فإن  لذلك 
بتوظيف عدد من ذوي االحتياجات اخلاصة
في مواقع عمل  مختلفة ضمن مشاريعها
الفرص من  الكثير  هناك  ومازال  املتعددة، 
السانحة أمام أصحاب الكفاءات من هذه
وظيفية مناصب  على  للحصول  الفئة 
مهمة داخل الشركة، وفتح اال أمامهم
من مزيد  على  واحلصول  الوظيفي  للترقي 

فرص التطور والتقدم.
هذا من جانب، أما من جانب آخر فسوف

مجموعة  إطالق  على  دبي“  ”سما  تعمل 
لفئة  اصصة  واألنشطة  الفعاليات  من 
برامج  ضمن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
املسؤولية االجتماعية للشركة مبا يساعد 
فاعلني  ًعلى تهيئتهم ألن يكونوا أشخاصاً

ومساهمني في تقدم مجتمعهم. 

هذه  ظروف  مراعاة  صعيد  على  أما 
”سما  فإن  الشركة،  مشاريع  ضمن  الفئة 
دبي“ حترص بشكل مؤكد على أن تتضمن 
مشاريعها  لكافة  الرئيسة  اططات 
أو  احمللي  الصعيد  على  سواء  العقارية 
في  املطبقة  العاملية  املعايير  أرقى  الدولي 
والتقارير  الدراسات  تشير  حيث  اال،  هذا 
األشخاص  ماليني  عشرات  هناك  أن  إلى 
املنطقة  في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 
أضعافه  إلى  الرقم  هذا  ويصل  العربية، 

على املستوى العاملي.

إلى أن هناك سياحة  ًوجتدر اإلشارة أيضاً
مخصصة لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة 
مبا  خاص  بشكل  إعدادها  يتم  وبرامج 
لذلك  وأوضاعهم،  ظروفهم  مع  يتناسب 
تلبي  أن  على  حرصت  دبي“  ”سما  فإن 
تصاميم مشاريعها ذات الطابع السياحي، 
ً
يي
فرصا لهم  يوفر  مبا  الفئة  هذه  متطلبات 
سياحية  خدمات  على  للحصول  مثالية 
وظروفهم  تنسجم  املستوى  رفيعة 

اخلاصة. 

إلى ذلك فإن ”سما دبي“ تسعى بشكل 
دائم إلى التواصل مع املؤسسات واجلمعيات 
املعنية بشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة في 
إطار من التواصل والتفاعل املستمر معها 
هذه  واحتياجات  متطلبات  على  للوقوف 
الدعم  لتقدمي  الطرق  أفضل  وبحث  الفئة 
في  التعاون  إلى  إضافة  لهم،  واملساندة 
بدمج  اصصة  واملبادرات  البرامج  إعداد 
ذوي االحتياجات اخلاصة في أنشطة اتمع 

كافة. 
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Conclusion

It is insufficient to
talk about DI and explain
its components, or to ask a
consultant to give a workshop
to teachers on DI, because the
approach of differentiation is a
philosophy and a practice that
grows by time and requires a
lot of changes in the culture of
education; changes in the roles
of learners and teachers. We
must establish our values in
terms of how we define learning,
how we design our curricula,
how we establish our rules, and
above all we need to value the
meaning of choice in the whole
process of learning. Learners
must take charge and ownership
of their own learning. It should
also happen gradually and in one
content area at the beginning.

 Although the principles
and guidelines of DI are rooted
inmanyeducational theoriesand
research, literature in the area of
DI still lacks empirical studies
and warrants future research.
However, we cannot ignore the
large number of testimonials
from teachers who are
implementing differentiation in
their classrooms or parents who
have children progressing as a
result of being in differentiated
instruction classrooms.

In summary, curriculum
is no longer defined in terms

of what should be taught but
rather in terms of what learners
will be able to experience and
demonstrate, and how much
progress they will make from the
beginning point. Therefore, it is
necessary to present students
with learning tasks that are
suitable for their learning needs,
levels, and styles rather than just
to the grade and subject taught.

The ultimate goal behind DI is
to help students move forward
from where they start at their
beginning level.We as educators
must understand that this goal is
feasible only when we facilitate
learning within each learner’s
learning zone. It is only then
that learners can build on what
they already know and there
will be no bored or frustrated
students. It is every teacher’s
responsibility to implement a
variety of strategies in order to
meet the different needs of their
students.
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of organizing and reorganizing 
itself; it is a dynamic organ, 
influenced to a great extent by 
experience. Research carried out 
by neuroscientists and cognitive 
scientists have confirmed what 
experienced teachers have 
always known:

-  Every child is unique. 
-  No two children learn in 
the same way
-  An enriched environment 
for one student may not be 
enriched for another.
-  Flexible schools allow 
opportunities for complex 
learning.
-  Best teachers are those 
who involve all their students 
in learning.
-  It is teachers’ 
responsibility to assist children 
to learn and progress 

Action Plan

The following are some 
key points that guide 
implementation of 
differentiation in any 
educational environment. 
The following pints 
should help educators to 
form an understanding of 
differentiation and guide their 
implementation.

Education and workshops 1) 
on the issue of Differentiation to 
teachers and school principles
2)  Teachers should regularly 
schedule time and place for 

collaboration, curricular and 
instructional tier 
3) P r e - A s s e s s m e n t ; 
Diagnoses of the differences in 
readiness, interests, and learning 
styles of all students in class. 
4) Differentiating the content 
(what a teacher plans to teach: 
knowledge of concepts, skills 
and attitudes) such as compacting 
the curriculum or accelerating 
the rate of progress
5) Differentiating the process/
activities (how a teacher plans 
instruction: varying the level of 
abstractness, graphic organizers, 
maps, charts, scaffolding such 
as step-by-step directions or 
re-teaching, to more complex 
activities, varied types of 
grouping)
6) Differentiating the product 
(varied means of expression 
and types of evaluations: tests, 
worksheet and portfolio)
7) Differentiating the 
environment (seating, lights, 
class routines, academic time 
vs. non-academic time).

 Meeting the diverse 
needs of today’s students in 
public schools is not an easy 
task and cannot be achieved 
via a traditional “sit and get” 
model. The lecture format has 
proven to be ineffective for all 
learners. On the other hand, 
modeling, experiential learning, 
peer teaching and cooperative 
learning are more effective 
instructional strategies.
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ownership of their learning. 
All students become involved 
in inquiry, critical thinking and 
problem solving with respect 
to their levels, interests, and 
preferred mode of learning. 

Evidence from neuroscience
 Another source of 
evidence on differences in 
the ways individuals process 
information and learn comes 
from research in the field of 
neuroscience. Research on 
the brain and learning has 
shown that individuals respond 
differently to various stimuli. 
Each individual is unique in 
his/her response to different 
stimuli. 
Therefore, it is expected that the 
more teachers know about their 
students, the more successful 
they will be in designing 
experiences that foster learning. 
In fact, brain compatible 
teaching allows for better 
learning. For example, when 
the environment is designed 
in a way to encourage and 
facilitate learning as opposed 
to antagonistic environment 
that discourages learning, 
more opportunities will be 
provided for learning, and 
hence, the quality of education 
will be better. Unfortunately, 
when teaching is delivered in 
a non-differentiated way, the 
academically poor students 
will have fewer opportunities 
to learn, and hence, a poorer 

quality of education.
Findings from research on the 
brain and mind indicate that:
1) Development is not merely 
a biologically driven process, 
but is also an active process that 
derives essential information 
from the environment. For 
example, if the individual 
experiences complex tasks 
and is surrounded with rich 
stimulating experiences, the 
brain will benefit positively 
from such environment. 

2)Learning can bring changes 
in the areas (structures) of the 
brain such as “neural branching 
or brain cell synapses”. For 
example, when training complex 
motor tasks, changes will take 
place in the cerebellum which 
is a structure responsible for 
coordinating motor activity.

3)The amount of learning 
through complex experiences 
can lead not only to structural 
changes in the brain, but also 
changes in its functions. That is 
even the functional organization 
of the brain is influenced by 
experience.

4)The brain creates informational 
experiences through mental 
activities such as inferencing 
and critical thinking. Therefore, 
we as educators must provide 
qualitatively different learning 
opportunities. The implication 
of this is that our instructional 

methods if designed in 
appropriate and sound ways, 
this will facilitate and enhance 
learning. 

5)Research from patients 
afflicted with stroke clearly 
indicates that guided instruction 
and long periods of practice, can 
lead to partial or full recovery. 
Hence, even the lesioned brain 
is capable of reorganizing 
itself and is likely to have good 
prognosis. The implication of 
this for educators is that practice 
increases learning potential.

 However, in spite of the 
above findings, research still 
has many questions to answer. 
For example, research needs 
to determine which learning 
occurs only at sensitive 
periods? For which things is the 
time exposure less important? 
For example, some aspects 
of phonemic perception and 
language learning must occur 
at critical periods of time. 
The implication of this is that 
different parts of the brain may 
be ready at different times. 

In conclusion, it is clear now that 
the brain seems to be capable 
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For example, teachers may vary 
the types of assessment (formal, 
informal, performance-based 
assessment and portfolios), 
type of scoring or the degree 
of difficulty (especially for 
students with disabilities). In the 
traditional approach, teachers 
evaluate students’ responses 
according to one standard type 
of assessment or scoring to 
all students. Hence, students’ 
strengths, styles, preferences 
will not be considered. Another 
negative about traditional 
assessments is that the progress 
a student may make will not 
show, and the type of errors or 
pattern of errors will not appear. 
Differentiated assessment 
allows teachers assess students 
in different ways in order 
measure everyone’s progress.

Features of DI
 Tomlinson identified 
different features of 
differentiated instruction 
among them: implementation 
of different learning modalities, 
flexibility, students competing 
with one self, the teacher as 
diagnostician; student-centered 
lessons; proactive attitude 
rather than reactive attitude; 
and combination of whole-
class group and individual 
instruction. In addition, 
differentiation provides learners 
with a diversity of options to 
choose from when working 
on a task or a project; include 

varying levels of difficulty from 
concrete to abstract and easy 
to more difficult; addresses 
different learning styles; 
allows the teacher to teach in 
different ways and to group the 
class in several ways (whole-
class group, same skill group, 
different ability group, and one-
on-one teaching); allows for peer 
tutoring; merges technology 
with learning; allows students 
to demonstrate their products 
in different ways; involves 
continuous assessment. In fact, 
differentiated assessment takes 
place prior, during and after 
instruction for purposes of 
helping learners to achieve their 
optimal learning rather than 
merely to measure. Assessment 
in DI is not looked at as an end-
phenomenon. Teachers applying 
the approach of differentiation 
use assessment as a powerful 
tool through the whole process 
of teaching and learning.
In short, differentiated 
classrooms are dynamic and 
interactive environments where 
students express their opinions, 
think, ask more questions, 
and synthesize information. 
Students are not confined to a 
traditional type of classroom 
setting where interaction and 
access to resources will be 
limited. Students can have 
increasing opportunities to learn 
via different modes, become 
more engaged in their learning 
process, and hence, feeling 
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are diverse in many different and 
important ways. According to 
Carol Tomlinson, a recognized 
leader in the field, differentiated 
instruction is a pedagogical 
practice that allows teachers 
to teach the same concepts 
to a varied group of learners 
with different needs, learning 
profiles, readiness levels, and 
interests by implementing a 
variety of teaching and learning 
modes.

Three components of DI
 The practice of 
Differentiated Instruction (DI) 
has three components: content, 
process and product. Instruction 
may be differentiated by making 
accommodations in one or any 
combination of any of its three 
components.  A teacher may vary 
the rate of instruction as well as 
the complexity of the content, 
provide multiple ways to access 
information, allow students to 
choose among choices, allow 
for a wide range of product 
alternatives, and incorporate the 
learner’s curiosity and passion 
for a particular topic or skill.

 Content is defined as the 
“what” of teaching. Content 
means the concepts, principles, 
skills and attitudes that we want 
learners to have access to. Some 
of the ways to differentiate at 
the content level is compacting 
or acceleration. Teachers may 

compact the curriculum with a 
student who does not need the 
instruction step of a particular 
task, and therefore, can skip it and 
proceed to the application step 
of the task. As for acceleration, 
teachers can permit high-level 
students to work on the content 
ahead of their peers. In addition, 
the teacher can adjust the degree 
of complexity to some students 
depending on their abilities 
while keeping the broad-based 
concepts of the content the same 
for all students.
 As for the process, it refers 
to the “how” of teaching. This 
means varying the strategies or 
methods to help students make 
sense of the content they are 
being taught. Teachers must 
be equipped with a range of 
strategies in order to reach for 
all students. Differentiated 
instruction teachers do not 
believe in a one-way strategy for 
all students. For example, they 
may use audiotapes, graphic 
organizers, maps, charts, 
scaffolding such as step-by-step 
directions or re-teaching, use 
flexible grouping and stations, 
design tiered activities, use 
technology and many others.

 Differentiating the product 
means varying the output or 
expectations for students so 
students can demonstrate or 
show their knowledge and 
understanding in different ways. 

عالمي 28



احتياجاتي

instruction to active learning; 
from “one size fits all” concept 
to the concept of differentiated 
instruction; from standardized 
assessment to differentiated 
assessment; from teacher- or 
curriculum-based instruction to 
a learner-centered approach. 

Differentiated Instruction 

 In the United Arab 
Emirates, like any society in 
the world, there are differences 
among students in any classroom 
setting. Some students fall 
within the average range, while 
others are either above or below 
the average. Even among the 
“average group”, there are many 
differences.  The existence of this 
diversity among students should 
not be ignored, but need to be 
addressed and accommodated.  
If teachers are delivering their 
instruction with the average 
group in their minds, any child 
different from the average norm 
will suffer. For example, many 
of our gifted students are not 
challenged enough and suffer 
from boredom and waste of 
time in their classrooms. Other 
students with disabilities who 
are placed in special education 
classrooms are not even making 
the slightest progress. 
 Differentiated Instruction 
(DI) allows teachers to be 
more flexible in their approach 
to teaching and to reach 

more students than usually 
do. It decreases the barriers 
and frustration levels usually 
students in diverse classrooms 
experience and increases the 
experiences of success among 
students. 
DI offers an alternative to the 
traditional education model, 
although the concept has been 
around for approximately two 
decades when it first started to 
provide services for the gifted 
and talented in the form of 
differentiated approaches and 
curricula.
 The concept of DI is 
similar to the classrooms that 
existed decades ago and still do 
in some remote areas all over 
the world.  That is, differentiated 
instruction classrooms look 
very much like the classroom 
that includes an age range of 
students from 6-16. The concept 
of differentiated instruction 
is clearly exemplified when 
someone reads the same story 
differently depending on the 
age of the listener or the culture 
of the listener. The teacher can 
differentiate his/her instruction 
depending on students’ styles 
of learning, abilities, needs, 
cultures, language(s) spoken, 
interests, etc.
 DI is a way of thinking 
about and approaching the 
planning and implementation of 
curriculum and instruction with 
an understanding that learners 

29عالمي



احتياجاتي

from the United States.  For 
example, the law of Individuals 
with Disabilities Education Act 
of 1997 (IDEA) and the No 
Child left Behind (NCLB) Act. 
In essence, these laws mandate 
free and appropriate education to 
all students, as well as the right 
to making yearly progress. 
 Inclusion must include 
designing appropriate education 
and accommodation for any 
learner with special needs. 
Without this provision, inclusion 
fails. It is important to note here 
that the aim of this article is to 
focus on all types of learners 
with respect to any differences 
that may exist among them.

“Average” does not mean “the 
same” 

Each learner may has a different 
talent and/or interest. Who said 
that the word “average” means 
the “same”? The following 
questions and many more should 
be addressed before we decide 
on any school improvement
1)  What differences exist among 
our students?
2)  Are our teachers aware of 
their students’ differences?
3) Are our teachers prepared to 

address their students’ needs?
4) Do our teachers modify or 
differentiate their instruction to 
meet the various needs of their 
students? If not, does this mean 
that our teachers are teaching 
only to the middle?” If yes, what 
about the others (gifted, special 
needs and different learning 
styles)?
5) How can we help our 
students learn within their own 
learning zones and achieve their 
optimal learning?
6) Are we facilitating our 
students’ learning in ways to 
make adequate progress?
7) What is the purpose behind 
placing our special needs 
students in special education 
classes if they are not making 
any progress?
Transforming the educational 
system in any setting is a major 
step that requires massive efforts 
and collaboration from different 
professionals, parents, students 
and members from the whole 
community. Indeed, successful 
school improvement requires 
a thorough examination of our 
current educational system 
and all its inputs (curriculum, 
teaching practices, school culture 
and student achievement).  

Sustained improvement must 
include all students regardless 
of their abilities or needs or 
learning styles. However, the 
real challenge is to transform 
the educational system without 
the exclusion of any learner 
regardless of their needs, 
abilities, or styles. 
Such transformation requires 
us to rethink our school culture 
from recipients of knowledge to 
constructors of knowledge; from 
the traditional lecture models of 
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Introduction

 Almost two 
decades ago, cognitive 
psychologists  began to issue 
warnings that the one of the 
biggest mistakes made by 
teachers in centuries past, has 
been to treat all children as if 
they were variants of the same 
individual.  As a result, educators 
felt justified to teach their pupils 
and students the same subjects 
in the same ways. 
The reality of today’s diverse 
classrooms imposes on us to 
differentiate instruction. The 
traditional approach of “one 
size fits all” not only does 
not do justice to students, but 
has proven to fail with many 
students.  Educators can no 
longer deny the fact that students 
differ in many aspects, even 
when we like to think that they 
look alike and act alike. Students 
vary in their cognitive styles, 
physical status, emotional well 
being, communication skills, 
native language, socioeconomic 
backgrounds and culture.  As a 
result, educators must attend 
to all these differences in our 
classrooms and tailor our 
curriculua and instructional 
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SCHOOL REFORM: 
DIFFERENTIATING INSTRUCTION 

AND CURRICULUM
strategies accordingly. 
Inclusion in the classroom
 In order for reform to take 
place, schools must develop or 
adopt a system through which 
the needs of all students are 
met.  It is the responsibility 
of any society to ensure the 
educational rights of all its 
children -- including those with 
disabilities. In fact, inclusion is 
a significant feature of today’s 
educational philosophy.  
 The term inclusion evolved 
as a result of a development in 
human rights and the right to 
equity in education. Inclusion 
refers to a philosophy that 
recognizes all students as 
learners with respect to their 
abilities and needs. Inclusive 
schools must provide all 
learners with a challenging 
and appropriate curriculum 
and differentiated teaching 
techniques to accommodate 
students’ differences. 
 In several countries, some 
important laws have been 
issued, revised and implemented 
to ensure the civil rights of 
individuals with special needs. 
Some of the most important laws 
related to education of special 
needs individuals originated 
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 (1990 موستاكس  (كالرك  يرى 
باللعب  العالج  أسلوب  أن 
يرتكز على ثالثة اجتاهات تعتبر 
دعامات أساسية يستند عليها العالج 

باللعب وهي:
  

والثقة  بالطفل  اإلميان  صفة  أن  حيث 
التعرف  يتم  وإمنا  تدرك باحلواس  ال  فيه 
واألحاسيس،  املشاعر  خالل  من  عليها 
فمن خالل جلسات العالج باللعب غير 
املوجهه يستطيع الطفل أن يكون على 
املعالج  يوجهها  التي  باملشاعر  وعي 
استكشاف  يستطيع  وبالتالي  نحوه، 
فيه  يثق  اآلخر  الشخص  هذا  كان  إذا 
إلى  ينقل  أن  ويستطيع املعالج   . ال  أم 
الطفل اإلحساس بالثقة فيه من خالل 
والعبارات البسيطة  التعبيرات   بعض 

بني  حقيقي  تفاعلي  1- نشاط 

من  الطفل  ويشعر   ، واملعالج  الطفل 
متقبل متاماً  أنه  النشاط  هذا   خالل 

أحاسيس  مع  املعالج  2- تواصل 

ومفاهيمه  وإدراكاته  الطفل  ومشاعر 
في  الطفل  أن  يعني  وهذا  ومعانيه، 
خالل  ومن  العالجية،  اجللسة  أثناء 
يرمز  قد  اللعب  مع أدوات  استخدامه 
مثل  اخلاصه  حياته  في  أشياء  إلى 
أو  والعداء  الكراهية  عن  التعبير 
املعالج  على  ينبغي  وهنا  اخلصومة، 
وتشجيعه  بل  األشياء،  هذه  كل  تقبل 

مشاعره وانفعاالته  اكتشاف  على 
ممكنة.  درجة  أقصى  إلى   وصراعاته 

احترام  أهمية  إلى  يشير (موستاكس) 
الطفل وأنه إنسان له احلق في أن حتترم 
مشاعره ، باإلضافة إلى احتياج الطفل 
لهذا االحترام في هذه اللحظة ( اجللسة 
العالجية ) .. وتبدو مظاهر االحترام أثناء 
الطفل،  متابعة  عبر  العالجية  اجللسة 
ومحاولة  قبل املعالج  من  به  واالهتمام 
فهم مشاعره وتعبيراته واحترام عادات 
وعلى   ، شخصيته  من  كجزء  الطفل 
باالحترام  اإلحساس  يوصل  أن  املعالج 
إلى الطفل . وأن االحترام يتجاوز التقبل 
بخطوة واحدة، حيث أن املعالج يضع في 
واملشاعر  الوسائل والقيم  كل  اعتباره 
واألحاسيس التي يكشف عنها الطفل 
أثناء اللعب، ويُوافَق عليها ويتقبلها متاماً 

 ً كثير من العلماء أعطوا اهتماماً كبيرا
لهذا النوع من العالج بالنسبة لألطفال 
عامة سواء عاديني أم ذوي حاجات خاصة، 
وذلك ألن اللعب هو الوسيلة األولية التي 
اللغة  وهو  ذاته،  عن  الطفل  بها  يعبر 
نفسه وطريقته  عن  بها  يتحدث  التي 
في التفاعل مع العالم احمليط، فالطفل 
دون لعب ال يكون طفالً طبيعياً، فاللعب 
هو األداة التي عن طريقها نتعرف على 
 . األطفال  هؤالء  عند  اتلفة   املهارات 
من  الكثير  استعراض  خالل  ومن 
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عامة  اللعب  ألهمية  الدراسات 
وللتوحديني خاصة ، فقد وجدت أنه من 
الضروري استخدام هذا النوع من العالج 
لآلتي:  وذلك  العالجية  البرامج   داخل 
طريقة  أحسن  هو  اللعب  1- ألن 

بني  عالجية  عالقة  وإقامة  للتواصل 
ألن  وذلك  املرشد،  واملعالج أو  الطفل 
كما  يتقبله  املعالج  أن  يشعر  الطفل 
الطفل الشعور  يبدأ  هنا  ومن   ، هو 
بالثقة في النفس والشعور باألمان ، من 
طريق  بداية  هي  العالقة  هذه  تكون  ثم 
اخلارجية  البيئة  وبني  بينه   التواصل 

 ً مهددا عامالً  تشكل  ال  األلعاب   2- ألن 
في  فالطفل  التوحدي،  الطفل  الختراق 
التواصل  يبدأ  باللعب  العالج  جلسات 
ويتحسسها  األلعاب ويكتشفها  مع 
ويتعرف عليها ، ومن هنا يكون الطفل 
إلى أن  ينظر  وبدأ  قوقعته  من  خرج 
تؤدي  قد  كثيرة  بأشياء  مليء  العالم 

إلمتاعه وال تؤذيه.

أنشطة اللعب  خالل  من  3- إن 

مع  الطفل  يتفاعل  اتلفة  بأشكالها 
به.  احمليطني  واألشخاص  اللعب   مواد 

الطفل  يخرج  اللعب  جلسات  4- في 

انفعاالته  للعب  املتنوعة  األشكال  في 
فهذا   ( توتر   – قلق  (خوف-  اتلفة  
هادئاً  الطفل  يجعل  حيث  بدوره  يؤثر 
أي مدخالت  لتلقي   ً ومستعدا
اللغوي  االتصال  مهارات   تنمي 
في  باللعب  العالجي  البرنامج  دور 
التوحديني:  لدي   تنمية اإلتصال 
في   (1996) عام  وماري  سوزاني  أكدت  
كتابتهم عن مدى تأثير اللعب في تعلم 

اللغة لدى الطفل التوحدي على أهمية 
املقدمة للطفل  البرامج  البرامج  إثراء 
من  وذلك   ، اتلفة  باأللعاب  التوحدي 
أجل تقدمي ما يتناسب مع كل مستوى، 
الوالدين  على  يجب  وهذه املستويات 
واملدرسة معرفتها معرفة تامة لتوجيه 
 هؤالء األطفال من خاللها وهي كاآلتي : 

 وهو ما يعرف باللعب العشوائي، وهذا 
على  األطفال  يركز  اللعب  من  النوع 
 أتلمس – إلقاء األشياء وتذوقها وشمها

باللعب  يعرف  اللعب  من  نوع  هو 
خالله  والذي من  االستكشافي، 
البيئة  اكتشاف  في  الطفل  يبدأ 
من  مجموعة  تقدمي  ويجب  وتأثيرها، 
ملساعدتهم  لهم  األشياء اتلفة 
خصائصها  على  التعرف   على 

الطفل  يبدأ  هذا املستوى  في 
أغراض  أجل  من  األشياء  استخدام 
من القوالب  األشياء  بعض  بناء  معينة 

أو دحرجة الكرات.
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الطفل  يظهر  املستوى  هذا  وفي 
التظاهر  أو  الرمزي  اللعب  من  أشكاالً 
املستوى  هذا  ففي  الرمزي،  باللعب 
يثبت الطفل مقدرته على تقدمي منوذج 
في  أو  نفسه  في  الطفل  الحظه  قد 
االخرين أو في البيئة اخلارجية ثم ينقل 
لعب.  صورة  في  النماذج  تلك  يصور  أو 
 ( لبس الغتره  في  أبيه  متثيل  مثل   ) 
هام  نشاط  الرمزي  اللعب  ويعتبر 
خواص  دراسة  على  الطفل  يساعد 
هامة  عالقة  وإيجاد  ووظائف األشياء 
باإلضافة   ، باآلخر  منها  كل  مابني 
مبادىء  أساسي لوضع  مبدأ  أنه  إلى 
التوحدي.  الطفل  لدى  واإلتصال   اللغة 
وأوضح  وولف (1985)، أن اللعب ميكنه أن 
لتحسني  وعالجاً  تدخلياً  منهجاً  يكون 
سواء  التوحديني  بني  االتصال  مهارات 
اجتماعياً  تفاعالً  أو  إتصاالً  كانت 
لفظي). غير   – لفظي   ) لغوياً  أو 

هناك  أن   (1985) أكد لوري  وقد 
الذين  التوحديني  األطفال  من  حالتني 
عالج باللعب  جلسات  في  عالجهم  مت 
احلالتان  وكانت  كاملة  سنة  ملدة 
ستة  العمر  من  يبلغان  أنثى،  (ذكر، 
وأوضح  العالج،  بدأ  أشهر) عندما 
حتسناً  أظهرتا  احلالتني  كال  أن  لوري 
االتصالية. بعض العالقات  تكوين   في 

على  أيضاً   ،(1990) أطلس  أكد  وقد 
كوسيلة  اللعب واستخدامه  أهمية 
لألطفال  وعالجية  تشخيصية 
دراسة  خالل  من  فاكتشف  التوحديني، 
قام بها على 26 طفل توحدي عمرهم 4 
سنوات و 5 أشهر إلى 14 عاماً و 5  أشهر، 
ارتبط  قد  اللعب  األطفال في  أداء  أن 

من  وذلك  اللغوية،  الرمزيات  ببعض 
خالل أدائهم لبعض الرسوم ، وقد حدث 
اموعة  هذه  مع  قيامه  خالل  من  ذلك 
 بالكثير من اجللسات العالجية باللعب . 

ستامر،   ، ثورب   1990) من  كل  وأوضح 
اللعب  تأثير  عن مدى  سشريبرنان) 
اكساب  على  االجتماعي  الدرامي 
التوحديني  األطفال  من  مجموعة 
 4 و  سنوات   5  ) األوالد  وعددهم من 
سنوات  وشهران – 9  سنوات  أشهر – 8 
و 9 أشهر ) اللغة والسلوك االجتماعي 
اللعب،  مهارات  بقياس  قاموا  وقد   ،
اللغوية  واملهارات  االجتماعي  السلوك 
النتيجة  وأظهرت  العالج،  قبل وبعد 
بعد 3 أشهر من العالج عالقة ارتباطية 
واللعب  اللغوية  بني املهارات  دالة 
دالة  ارتباطية  عالقة  وأيضاً  التخيلي، 
االجتماعي  اللعب الدرامي  بني  إيجابية 
هناك  أن  أي  االجتماعية،  والكفاءة 
في  حدثت  كثيرة  إيجابية  تغيرات 
واالجتماعية.  اللغوية  واملهارات   اللعب 

للطفل  اللغوي  االتصال   
والبرامج  التشخيص   – التوحدي 

العالجية
د- سهى أحمد أمني نصر
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 The Royal National
 College for the Blind
 has adopted the ethos

 and belief that all those with a
 disability should be encouraged
   to be as independent as possible.
 Learners attending the College
 are put through an assessment
 to ascertain their needs and
 given a bespoke programme
 which will incorporate their
 learning requirements along
 with support for independence,
 mobility training and daily living
  skills.
 The mobility support firstly
 focuses on the learner being
 able to move confidently
 around the college campus
 from their accommodation to
  their lectures.
 Once the learner has
 successfully completed this
 part of the mobility training they
 are then given the opportunity
 to extend their skills to include
 the local area (e.g. visiting local
 shops, banks and the Post
 Office), city centre and transport
 links to their home towns.
 The daily living skills training
 covers a wide range of skills
 from being able to make their
 own bed, launder their own
 clothing and to cook their own
 meals using a wide range of
 equipment, for example the
 microwave, cooker and general
cooking utensils.
 There is extensive access for

 wheelchair users to all the main
 areas of the college building, as
 well as the halls of residence
 with automatic door openers
 on all main access areas. The
 wheelchair user simply has to
 push a large button placed at
 wheelchair height and the will
electronically open for them.
 The college has made every
 effort to make the environment
 as normal as possible.  For
 example, the college restaurant
 has been set out in such a
 way that it resembles any
 typical restaurant that a learner
 may visit when at home or
travelling.
 The college also offers a
 extremely successful Music
 Technology programme. The
 learners this course work along
 side sighted learners from a
 local Technical College.  The
 sound recording and mixing
 studios have state of the art
 equipment however this is
 not adapted in any way to
 accommodate the visually
 impaired. The music industry
 is highly competitive and they
 could be at a disadvantage
 should they not be able use the
  equipment independently.
 The accommodation at the
 college supports all disabilities
 and would be allocated
according to disability:-
 The bathrooms are either
 equipped with a shower in a wet
 room style for visually impaired
 users or bath and shower with
 wheelchair accessibility where
necessary.
 Bedroom/Living Areas for

 visually impaired users are
 equipped similarly to that
 of a typical university hall
 of residence to encourage
 the learners to have the
 confidence to move on to higher
  education.
 Rooms for wheelchair users
 are adapted accordingly for
 example light switches are all
 placed at wheelchair height
 along with desk study area
 which are equipped with
 internet access to encourage
 independent learning.
 Rooms allocated to those
 with a hearing impairment
 are equipped with specialist
 fire alarm strobe lights and a
 vibrator system which is placed
under the pillow on the bed.
 Kitchens designated for
 wheelchair users are equipped
 with low level cookers,
  cupboards, work surfaces etc.
 Otherwise all kitchens are of a
standard design.
 Living areas are communal and
 have sofas, chairs, flat screen
TV’s and coffee tables.
 Learners are encouraged to
 be as independent as possible
 and carry out their day to day
 responsibilities such as cleaning,
 laundry etc but they have the
  support of the residential team.
 The residential team are made
 up of experienced members
 of staff who can offer advice,
support and guidance.
 One hall of residence has the
 facility to offer learners in need
 of additional support access to
 dedicated secure rooms next
 to the residential support team
office.

 Accessibility at
 the Royal National
College for the Blind
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إن البحث في نوعية حياة األهل 
يختزن  ملا  األبعاد  مترامي  مجال 
يصعب  تأثيرات  و  مفاعيل  من 
خلية  دراسة  أن  إذ  معاييرها.  في  التحكم 
عن   ً كثيرا تختلف  ال  األصغر  اتمع 
العلماء  أنتجها  التي  املتراكمة  األبحاث 
التي  األصغر  والوحدة  الذرة,  اكتشاف  في 
يتكون منها الوجود. ومع اكتشاف اجلينوم 
يتطلب  مما  جديدة  آفاقا  مجددا  تنفتح 
دراسات وأبحاث  على مدى األزمنة القادمة 
ليتسنى لنا رسم اإلطار العلمي الصحيح 

ملا يجري من تطورات 
إجراء  إلى  اللجوء  من  ذلك  إزاء  لنا  البد 
فيها  نتناول  ودراسات  وحتاليل  أبحاث 
مجموعة من األسر املنسية والبعيدة عن 
األضواء، أال ونعني بتلك األسر التي يعيش 
في كنفها أبناءها الذين يعانون من اإلعاقة 
لهكذا  وجيهة  أسباب  وهناك  العقلية 
العادة  عليه  جرت  ما  مع  شان-مقارنة 
مؤسسات  في  تتم  الرعاية  كانت  حني 
تأثير  مدى  تقومي  ومجرد  مختصة-  ايوائية 
لدى  احلياتية  األمور  مجريات  على  ذلك 
فعلية  جدوى  من  هناك  وهل  اآلسر،  تلك 
لألبناء في النمط األسرى. وال بد لنا األخذ 
حيال  النموذجية  للقواعد  االعتبار  بعني 
الصادرة  الفرص  وتكافؤ  التامة  املشاركة 
سلطت  حيث  املتحدة,  األمم  عن   1993 عام 

األضواء على املصابني بإعاقات ,وأسرهم.
دراسة  علينا  لزاما  جند  ذلك  من  انطالقا 
احلياة لتلك األسر ملا يرتدي,   نوعية  وحتليل 
املؤسسات  من  الرعائية  املسؤولية  انتقال 
اهمية.  من  األسرة,   إلى  اتصة  الرعائية 
لذلك فان إدراك مدى احتياجات هذه األسر 
دون  للحول  وأساسيا  جوهريا  أمرا  يضحي 
بنا  يجدر  وهنا   . الرعائية  العالقة  انهيار 
لديهم  احلياة  نوعية  دراسة  على  التركيز 
وخاصة جلهة حتديد ”مواصفات احلد األدنى 
منطلقا  لتكون  األسرية“  احلياة  لسالمة 
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لتحديد مدى العون والدعم الالزمني.
ولتجنب األحكام اخلاطئة يجب أن تكون 
دراسة نوعية احلياة لدى تلك األسر عملية 
دومنا  الشأن  أصحاب  هم  معهم  ومباشرة 

تنظير أو اعتبارات أخرى.

مشورتهم  واخذ  باألهل  االستعانة  إن 
وإعطائهم  ألبنائهم  املقدمة  اخلدمات  في 
والتزود  البرامج  تقومي  عمليات  في  دورا 
بانطباعاتهم ألمور مستجدة – ولكن هذا 
االحتواء  ملنظمة  بالنسبة  جديدا  ليس 
 INCLUSION INTERNATIONAL الشامل 
عقود  أربعة  من  يقرب  ما  ومن  دأبت  التي 
على تعزيز دور األهل ودعمهم. مما انعكس 
تغيرا ملموسا في نوعية األبحاث املتعلقة 
كالقيام  ووسائلها:  وطرقها  باإلعاقة 
لألبحاث  والتمهيد  نوعية  بدراسات 
حتركات  مع  مباشرة  (واملرتبطة  املشتركة 
قضية  حيال  أنفسهم  بإعاقات  املصابني 

تقرير املصير ).
أهملت  فقد  األهل  نظر  وجهات  أما 
املصلحة  مراعاة  لناحية  طويلة  لسنوات 
الفضلى  ألبنائهم املصابني بإعاقات وأحيانا 
هذه   النظر  وجهات  اعتبار  حد  إلى  تصل 
مخالفة وغير هادفة خلير أبنائهم. وحلسن 
أضحت  األيام  هذه  في  األهل  آراء  أن  احلظ 
الحتاللها  خاصة   قيمة  وذات  مسموعة 
حني  أو  واخلبراء,  البحاثة  دراسات  في  حيزا 
اهتمامهم.  مدى  إلظهار  األهل  يتصدى 
وهذا ما أدى إلى نشر  وطبع شهادات حية 
كوفمان  السيدة   كتابات  في  جاء  ما  وفق 
Kaufman 1988 التي استعملت آلية بحثية 

لشابة  كأم  خلبرتها  حتليلي  بأسلوب 
ويجري  كما  العقلية.  باإلعاقة  مصابة 
املصابني  أسرة  حياة  ”نوعية  كتاب  إعداد 
بإعاقات عقلية“ حيث تنشر مقوالت األهل 
حول اإلعاقة والذي من املنتظر أن يساهم 
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إلى  التطرق  أهمية  إبراز  في  كبير  بشكل 
هذا اال.

  –  –

أي  «ال»  هو  السؤال   هذا  على  اإلجابة 
فلدى  األسر.  جميع  نظر  وجهة  المتثل 
إعاقات  من  يعانون  أبناء  األهل  من  الكثير 
شديدة ومركبة وآخرون لديهم أبناء يعانون 
أن  ميكن  والتي  سلوكية  اضطرابات  من 
تترك مفاعيل على حياتهم. وهناك الكثير 
فتية  بلدان  في  يقطنون  ممن  األسر  من 
الدعم  سبل  تتوفر  حيث  العهد  حديثة 
عن  ذلك  في  يتمايزون  املتاحة  واخلدمات 
األخرى.  الدول  سائر  في  القاطنني  اوالئك 
منط  جتعل  املعقدة  الثقافية  اخللفيه  أن  إذ 
حياتهم مختلفا عن منط حياة سواهم في 
بوضع  ويبدون  األخرى.  البلدان  من  الكثير 
افضل من سواهم. وهنا البد من التنويه أن 
مدى املعاناة واليأس ال يعتمدان على املوارد 
وحدهما  االجتماعية  واملواقف  االقتصادية 
املتحدة.  الواليات  في  حصل  ما  وهذا 
األسر  أحد  والتزامات  ثراء  من  فبالرغم 
املرموقة وامللتزمة  اجتماعيا, شعرت تلك 
عن  عاجزة  بأنها  مفاجئ  وبشكل  األسرة 
ذهني  تأخر  من  يعاني  الذي  ولدها  رعاية 
شديد مما دفعها لتركه مع ألعابه وأدويته 
يعلم  فمن  املستشفيات.  أحد  باب  على 
ما هي الصعوبات التي عجزت أسرة كلزو  

Kelso عن مواجهتها.

علينا إذا أن ال نستثني هكذا اسر بالرغم 
من متتعهم بوضع مريح

هكذا  من  العبرة  اخذ  اال  هنا  علينا  ما   
مواقف لوضعها أمام سائر األسر. فاألسر 

   INCLUSION في منظمة االحتواء الشامل
حاالت  هكذا  أن  يؤكدون   INTERNATIONAL 
تكون  أن  ميكن  التي  النماذج  أحد  متثل 
سائدة في الدول املتطورة ولكن في أوضاع 
أن  ميكن  كما  وثقافيا,  اقتصاديا  مختلفة 
اخرى  اجزاء  وفي  النامية  الدول  في  تسود 

من أرجاء املعمورة.

؟
وفق  أساسية  مجاالت  ثمانية  هناك 

حتديد شالوك:
العافية العاطفية

العافية البدنية
االكتفاء املالي 

العالقات األسرية\عمال نيا
الدعم واملساندة

اإلنتاجية
احمللية  البيئة  داخل  املساهمة  مدى 

وااللتزام

ولكننا  املعايير  هذه  روعة  من  بالرغم    
املعدل  اعتماد,  على  ملزمني  أنفسنا  جند 
العام لكافة املعايير اآلنفة الذكر من اجل 
مدى  يعكس  الذي  املتوازن  اإلطار  رسم 
اجلودة في نوعية احلياة. إن الشروط احلياتية 
واملعايير القيمية تتفاوت من مجتمع آلخر, 
بلد  ومهما في  متجليا  يكون  ميكن أن  وما 
في  مهما   أو  ظاهرا  يكون  ال  أن  ميكن  ما,  
بلد آخر. ويصعب أحيانا التفريق بني ما هو 
حقيقي وفعال وما هو شكلي, كما وهناك 
الضاغطة  القوى  غياب  أو  ضعف  احتمال 
املعوقني.أحيانا  حقوق  اجل  من  واملناضلة 
نلمس غياب آو عدم توفر الدعم  واخلدمات 

من الناحية الرسمية.
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  وإذا ما طرح تساؤل « هل ان االسر التي 
تنال  لن  معيشية  ظروف  بهكذا  تتمتع  ال 
نوعية حياة مناسبة؟» من ناحيتنا ال نعتقد 
حتمية  تكون  أن  ميكن  مقولة  هكذا  أن  
فهناك الكثير من العناصر اإلضافية التي 
ميكن أن تتحكم بنوعية احلياة إضافة إلى 
فهناك  شالوك.  دراسة  حددتها  التي  تلك 
العديد من الدراسات واخلبرات وخاصة تلك 
الشامل  االحتواء  منظمة  تتبناها  التي 
الدولية  الرابطة  تدعى  كانت  (التي 
املصابني  باألشخاص  املعنية  للجمعيات 
ما  تضم  والتي   (ILSMH العقلية  باإلعاقة 
بجهود  معظمها  جمعية   200 عن  يقل  ال 
األهالي وذلك في 115 دولة حيث يقطن 60 
مليون مواطن يعاني من اإلعاقة العقلية) 
تتبلور  و  تستقى  واملعايير   املواقف  .وتلك 

من ممارسات األجيال. 
     ولتحديد أبعاد ”مفهوم نوعية احلياة ” 
علينا دراسة عالقة اإلنسان مبحيطه الذي 
ميكن أن يعكس مدى التفاعل ما بني الفرد 
السيدة   ” دراسة  في  جاءت  وقد  وبيئته. 
ماريكا باكونفي Marika Bakonvi من املركز 
البيئة  وعلوم  اإلنساني  للترقي  اجلامعي 

في جنيف ”  ما يلي:
مدى  وقياس  معيار  يتحكم  ما  غالبا 
االكتفاء (-Satisfaction - تلبية االحتياجات 
نوعية  جودة,  على  والعضوية-)  البدنية 
الوسط, أو البيئة, ماديا, حيث يعيش الفرد 
كونه  يعدو  ال  هنا  ”واالكتفاء  اموعة  أو 

ماديا:“.
وهنا علينا التذكير أن االكتفاء لدى بني 
الغوص  أردنا  وإذا  مستلزمات,  دونه  البشر 

ً من: في هذه األمور بدءا
- التعرف على ما ينتظر من دور للفرد.

-  مدى حاجته لألمن االجتماعي.

-  مدى افتقاده للعالقات االجتماعية.

يطمح  ما  حتقيق  على  قدرته  - مدى 

إليه.
البيئة  مكونات  احتساب  أردنا  ما  فإذا   
االجتماعية ومواصفات الكمال في نوعية 
هذه  احتساب  حينذاك  لنا  بد  ال  احلياة 

األمور .
وإذا ما دققنا اكثر في احلكم على نوعية 
حياة األسر جند أن تقومي احلاجات االجتماعية 
هو املعيار الفصل , فبغض النظر عن ثراء 
على  الثروات  توزيع  طريقة  أو  وغناه  البلد 
مواطنيه. فان احلكم الفصل هو للعالقات 
يتحكم  وما  اتمع  افراد  مابني  االنسانية 
واالجتماعية  اتمعية  الهيكلية  بقانون 
رمز  احلاسوب  علم  في  شان  لكل  وكما 
معني وكلمة مرور  كذلك لكل اسرة رموز    
و كلمات مرور. و الاحتساب الناس يفتقدون 
تتشكل  والتي   – املرور)  وكلمة  (الرمز 
ابجديتها من الشعور باالمن االجتماعي …

ولكن هؤالء بدل ذلك:
- يخضعون الزدراء افراد اجلتمع

شؤون  تيسير  على  لهم  طاقة  - ال 

حياتهم وحياة أبنائهم املصابني بإعاقات
الوطن  خارطة  خارج  - ,يعيشون 

ورزنامته.
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واالرتقاء  احلكومي  القطاع  تطوير   -
مبستوى األداء فيه من خالل توفير حافز 
تشجع  حتفيزية  عمل  وظروف  معنوي 
اإليجابية  املنافسة  وروح  البناء  التعاون 

في القطاع احلكومي.
- نشر مفاهيم التميز واإلبداع واجلودة، 
اإلدارية  املمارسات  أفضل  وتعميم 
أساليب  أكثر  تطبيق  وضمان  واملهنية 
القطاع  في   ً وتطورا كفاءة  العمل 

احلكومي. 
خالل  من  إرشادية  مرجعية  توفير   -
التقدم  مدى  لقياس  ومعايير  أسس 
واملؤسسات  الهيئات  أداء  في  والتطور 

احلكومية بدبي. 
دبي  وتقدير  شكر  عن  التعبير   -
للهيئات واملؤسسات احلكومية املتميزة 
في أدائها ونتائجها وخدماتها وبرامجها 
وأساليب  وخططها  ومشروعاتها 

عملها.
على  احلكومة  موظفي  حتفيز   -
الوظيفية  مستوياتهم  مختلف 
والتميز  اإلبداع  على  وتشجيعهم 
وخدمة  واإلتقان  الوظيفي  وااللتزام 

العمالء واألداء الوظيفي الكفؤ.

وموظفوها  بدبي  احلكومية  الدوائر 

من مختلف الفئات واملستويات.

من   (20) البرنامج  هذا  في  فاز  لقد 
اآلن،  حتى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
بشكل  فيها  فازوا  التي  ااالت  وكانت 
اساسي في مجال فئتي اجلنود اهولني 
واملوظفني املبدعني، علماً أنه يتاح لهم 
الترشيح لكافة فئات التميز الوظيفي: 
املوظف  املتميز،  احلكومي  املوظف 
املتميز في اال اإلداري، املوظف املتميز 
في اال املالي، املوظف املتميز في اال 
في  املتميز  املوظف  التقني/الهندسي، 
املتميز  املوظف  املتخصصة،  الوظائف 
املتميزة،  املوظفة  امليداني،  اال  في 

واملوظفون اجلدد.

نشيطة  دبي،  بشرطة  موظفة 
تطور  عملها،  في  ودقيقة  ومخلصة 
إعاقتها  من  بالرغم  ومهاراتها  ذاتها 

السمعية.

 ... اإلنترنت  مبدينة  كومبيوتر  مبرمج 
والعمل  املثابرة  من  متنعه  لم  إعاقته 
لرياضات  أثينا  بأوملبياد  شارك  اجليد... 
على  وحصل  اخلاصة  احلاالت  أصحاب 

امليدالية الفضية.
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اجلنسية  بدائرة  كومبيوتر  مبرمج 
متنعه  لم  الدولي،  دبي  مطار   - واإلقامة 
برامج  إعداد  في  املساهمة  من  اإلعاقة 
تقنية عديدة، شـعاره «أنا معاق ولكنني 

لست بعاجز» .

على الرغم من إعاقته البصرية فهو 
دبي  بشرطة  للبدالة  موظفاً  يعمل 
تامة  وبدقة  املبصرين  كفاءة  بنفس 
ودون أخطاء، يحفظ جميع أرقام هواتف 
عن  واملوظفني  الضباط  وكبار  اإلدارات 
واحترام،  بلباقة  يتخاطب  قلب،  ظهر 
في  امليداليات  من  العديد  على  حصل 

رفع األثقال.

لم  جناح،  قصة  مع  إنسانية  قصة 
متنعه حالته اخلاصة في السمع والنطق 
درس  حيث  العلم،  وحتصيل  العمل  من 
ً لألحكام  احلاسب اآللي، يعمل اآلن منفذا
في النيابة العامة يستفيد من التقنية 

في إجناز عمله.

لتطوير  تسعى  التي  للموظفة  مثال 
ظروف  عن  رغماً  ذاتها  وحتقيق  نفسها 
من  العديد  على  حاصلة  اإلعاقة. 
فئة  ضمن  والتقدير  التميز  شهادات 
سجل  ولديها  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 

وظيفي متميز.

التي  اليومية  مهامها  إلى  إضافة 
من  العديد  قدمت  تلبيتها،  في  تفوقت 
االحتياجات  ذوي  من  لفئات  املساعدات 
اخلاصة، كما عاجلت بشكل فردي العديد 

من احلاالت اإلنسانية.

حتدت ظروف اإلعاقة وتدربت لدى مركز 
نالت  احلاسوب،  استخدام  على  متكني 
الدراسات  كلية  من  اجلامعية  الشهادة 

اإلسالمية، منتجة وملتزمة بدوامها.

وتأهيل  رعاية  مركز  من  تخرجت 
وقادرة  العمل  مبواعيد  ملتزمة  املعاقني، 
وجه،  أفضل  على  مهامها  أداء  على 
تدرس  وبابتسامة،  بإيجابية  تتعامل 

حالياً الستكمال حتصيلها العلمي.

ولكن  بصرية  إعاقة  ولديه  كفيف 
بصيرته صنعت تفوقه، يختار األرقام دون 
أخطاء، يحفظ أرقام املوظفني بذاكرته، 
وميداليات  شهادات  على  حاصل 

عديدة.

مثابر  احلركية،  اإلعاقة  ذوي  من   
من  العلمي  حتصيله  أكمل  ومجتهد 
يعمل،   وهو  العليا  التقنية  كليات 
والعاملية  احمللية  البطوالت  في  يشارك 

لذوي اإلعاقة احلركية.

في  تعمل  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  من 
مركز متكني، مثال للموظفة النشيطة 
حاصلة  الدوام،  على  ذاتها  تطور  والتي 
التميز  شهادات  من  العديد  على 

والتقدير.
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املعاقني  آراء  على  اإلطالع  أجل  ومن 
احلكومي  لألداء  دبي  بجائزة  الفائزين 
مع  اللقاء  هذا  ”عاملي“  أجرت  املتميز، 
ذوي  من  وهي  اخلالق  عبد  منار  املوظفة 
باجلائزة  فازت  والتي  البصرية،  اإلعاقة 

لهذا العام 2008.

مركز  في  ودرست  كفيفة  ولدت   
من  دراستي  وأكملت  بدبي  املعاقني 
مدرسة  في  الثانوي  الثاني  الصف 
وأكملت  بالشارقة،  الزهراء  فاطمة 
الشارقة  بجامعة  اجلامعية  دراستي 
بدورة  وألتحقت  اجتماع  علم  تخصص 
اللغة  في  ودورة  اآللي  احلاسب  في  
األخرى  املهارات  من  وغيرها  األجنليزية 
البصر.  لفاقدي  متكني  مؤسسة  في 
وحصلت على الوظيفة عن طريق هذه 

املؤسسة. 

واالقامة  اجلنسية  بدائرة  حالياً  أعمل 
وتتمثل  البشرية،  املوارد  دبي، قسم  في 
طبيعية عملي في إصدار كافة شهادات 
من يهمه األمر (راتب استقالة عمل ....

اخلاصة  االستفسارات  على  وأرد  ألخ) 
بشؤون املوظفني . لقد توقعت احلصول 

على جائزة حكومية ألني من املوظفات  
اجلادات في العمل وأبذل قصارى جهدي 
سمو  يهتم  حيث  عليها،  أحصل  حتى 
دبي  حاكم  راشد  بن  محمد  الشيخ 
باملوظف املتميز ويشجعه على العمل 
أن  السمو  صاحب  على  غريباً  وليس 
يكرم ذوي االحتياجات اخلاصة في جائزة 

دبي وغيرها من اجلوائز األخرى .
 ً عندما نلت اجلائزة فرحت فرحاً شديدا
وكانت فرحتي ال توصف، وبهذه املناسبة 
أقول: أن مفاتيح التميز االبداع واالبتكار 
ميثل في الهمة العالية والعمل الدؤوب 
والثقة بالنفس، وأوقل لزمالئي من ذوي 
اإلعاقات أنه من أجل التميز في العمل 
ال بد أن يضع االنسان هدفاً ويسعى إلى 
غيرنا  عن  نختلف   ال  فنحن  حتقيقه، 
في أفكارنا وأهدافنا فلنسعى جاهدين 
للوصول إلى طموحاتنا الكبيرة وحتقيق 
وجدنا  مبثابرتنا  وذلك  السامية  أهدافنا 

واجتهادنا.

 “ ”

33
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الهياس  جاسم  فاطمة  فازت 
لتأهيل  اخليمة  رأس  مركز  من 
الشؤون  لوزارة  التابع  املعاقني 
التربوية  خليفة  بجائزة  االجتماعية، 
فئة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مجال 
مراكز  في  والفنيني  التربويني  العاملني 
ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث تسلمت 
اجلائزة من سمو الشيخ منصور ين زايد 
اجلائزة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل 

خالل حفل التسليم بإمارة أبو ظبي.

وأفادت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية 
وتأهيل املعاقني بأنه مت ترشيح األستاذة 
في  متيزها  نتيجة  للجائزة  فاطمة 
عملها مقارنة بزمالئها من نفس املهنة 
لتحقيقها   ً ونظرا اال،  في  العاملني 
واجباتها  جتاوزت  استثنائية  اجنازات 
الدائم  احلضور  في  متثلت  الطبيعية، 
للمؤمترات العلمية واملشاركة في أوراق 
ومتكنها  االقليمي،  املستوى  على  عمل 
االختبارات  من  مجموعة  برمجة  من 
النفسية والعقلية الكترونياً مما سهل 
عمل األخصائيات النفسيات في مراكز 

تأهيل املعاقني.

وبدورها وجهت األستاذة فاطمة شكرها 
هذه  على  القائمني  السمو  ألصحاب 
السمو  صاحب  رأسهم  وعلى  اجلائزة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
كبيرة  مسؤولية  إياها  معتبرة  الدولة، 
وواجب وطني وإنساني في املضي قدماً 
في  الدؤوب  والعمل  التميز  طريق  على 
خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة، مهدية 
فوزها إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء 
لها  أتيحت  ملا  لوالهم  الذين  أمورهم 
البيئة اخلصبة لإلبداع والعمل في هذا 

اال االنساني الهام.
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عاما    25 العمر  من  أبلغ  فلسطيني   

اشخاص  اربع  من  تتكون  لعائلة  أنتمي 

بأالضافة لي حيث أنني االبن الذكر الوحيد. 

أوائل  في  العني  مدينة  إلى  والداي  قدم 

وكجيل  املاضي  القرن  من  السبعينيات 

أعتبرها  التي  املدينة  في  نشأت  ثاني، 

أعيش  اهللا  بفضل  والزلت  احلقيقي  وطني 

فيه وأمتنى ان اكمل بقية حياتي فيها مع 

حيث  والدتي،  منذ  إعاقتي  بدأت  والداي، 

على  أثرت  حركية  اعاقة  من  أعاني  أنني 

واملنة  احلمد  وهللا  تؤثر  ولم  فقط  قدماي 

على قدراتي العقلية أو الذهنية ، لذا أعتبر 

نفسي أنني أمتتع واحلمد هللا بقدرات عقلية 

وذهنية طبيعة وهذا هو سبب تفوقي في 

الدراسة.  هذا التأثير على القدمني أدى إلى 

حاجتي إلستخدام عكازين لكي أقدر على 

السير.

أحب  الهوايات،  بعض  لدي  شخص  كأي 

ما  كل  ومتابعة  اإلنترنت،  مواقع  تصفح 

ومن  التكنولوجيا،  تطورات  بأحدث  يتعلق 

أصدقائي  بصحبة  التنزه  أحب  أخرى  جهة 

وزيارة األماكن السياحية، ومتابعة مباريات 

أمارسها  التي  والسباحة  القدم،  كرة 

مبهارة، وأجد متعة كبيرة فيها.  

 بعد رعاية اهللا وكرمه، وقف جميع أفراد 

خطوة  كل  في  وساندوني  بجانبي  أسرتي 

لي  وفرت  التي  والدتي  خاصةً  حياتي،  في 

كل الرعاية واالهتمام، ولها الفضل األكبر 

فيما وصلت له اليوم، فلوال وعيها وثقافتها 

تخطي  استطعت  ملا  باهللا،  القوي  وإميانها 

بداية  في  خاصة  واجهتني  التي  الصعاب 

حياتي عندما كنت صغيرا وبحاجة ملن يرفع 

وحتى  ويدعمني.  بجانبي  ويقف  معنوياتي 

قبل أن أخطو أولى خطواتي في احلياة، بدالً 

من أن تعلمني أمي املشي، علمتني الرضا 

منحه  ما  على  والوقوف  والقدر،  بالقضاء 

اهللا لي من نعم، وحمده عليها.

بالصف  التحقت  األطفال،  كل  مثل 

وكنت  السادسة،  سن  في  االبتدائي  األول 

الصحية  حالتي  أجتاوز  أن  دائما  أحاول 

حتى ال تسبب لي عقدة نفسية، وليعرف 

اجلميع أن ذوي االحتياجات اخلاصة، لديهم 

املقدمة،  في  جتعلهم  وإمكانيات  قدرات 

أعاني  كنت  لألسف  ولكني  ذلك،  أرادوا  إذا 

وسخريتهم  لي،  األطفال  باقي  نظرة  من 

مني، وكنت أتضايق كثيرا، وأذهب لوالدتي 

في  تعمل  كانت  إنها  حيث  عني،  لتخفف 

مدرسة قريبة من مدرستنا، وال أنكر أنني 

واجهت صعوبة في بداية دراستي، بسبب 

عمليات  لعدة  وخضوعي  النظرة،  هذه 

جراحية في القدمني، وكان ملدير مدرستنا 
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جزاه  السعافني  محمد  اإلستاذ  اإلبتدائية 

وتشجيعي  دعمي  في  كبير  دور  خيرا  اهللا 

في تلك املرحلة. 

كثيرا،  األمر  اختلف  الثانوية  املرحلة  في 

إذ أصبحت لي صداقات كثيرة في املدرسة، 

ولم أعد أعاني من نظرة زمالئي لي، ألنني 

والهيئة  الطالب  لدى  معروفا  أصبحت 

يوما  علي  تبخل  لم  التي  التدريسية، 

إن  أقول  أن  وأستطيع  ودعمها،  باهتمامها 

مستمر،  صعود  في  كان  العلمي  حتصيلي 

معدل  في   %88 نسبة  على  حصلت  حتى 

الثانوية العامة القسم األدبي.

حدثت  العامة  الثانوية  من  أنتهائي  بعد 

التي  حياتي  في  االكبر  التحول  نقطة  لي 

املتحدة  للواليات  أنتقالي  في  متثلت 

الكبرى  شقيقتي  كانت  حيث  األمريكية 

الكيمياء  في  الدكتوراة  شهادة  حتضر 

وحصلت لي على قبول من احدى الكليات 

االهلية في والية أيوا وحتمل والدي مصاريف 

الدراسة  ، بالفعل كانت أمريكا هي خياري 

تفهما  أكثر  هناك  أنهم  والسبب   ، األول 

و  وأوضاعهم  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  

وتلبية  معهم  التعامل  كيفية  يعرفون 

اإلمكانيات  ولديهم  احتياجاتهم، 

واألساليب املتطورة في تأهيل هذه الفئة، 

وهذا ما أثبتته جتربتي خالل عامني درست 

أستطع  لم  لألسف  ولكني  اإلدارة،  فيهما 

مادية  ألسباب  هناك  دراستي  أكمل  أن 

بحته.

 

بعام  املتحدة  الواليات  من  عودتي  بعد 

واحد التحقت بجامعة اإلمارات بتخصص 

التفوق  وجعلت  اإلدارية،  املعلومات  نظم 

غير  في  وقتا  أضيع  أكن  ولم  لي،  هدفا 

الدراسة لتعويض ما فاتني، وألثبت للجميع 

أن بإمكاني أن أكون متميزا، واحلمد هللا أن 

مدار  على  امتيازا  كان  التراكمي  معدلي 

سنوات الدراسة. 

في صيف عام 2007 ، حصلت على درجة 

البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 

عام 2008  أبريل  شهر  من  وفي 22   . الثانية 

كان اإلحتفال الرسمي بتخريج الدفعة 27 

خريجها  تصدر  والتي  اجلامعة  طلبة  من 

طالب كليتي كلية اإلدارة واإلقتصاد حسب 

ما ذكرته الصحف احمللية. شهد اإلحتفال  

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

من  عدد  جانب  إلى  دبي  حاكم  الوزراء 

وإدارة  والسفراء  والشخصيات  الشيوخ 

اجلامعة وموظفيها . تكرميي في اإلحتفال 

الدولة  تقدير  عن  يعبر  ألنه  كثيرا،  يهمني 

واهتمامها  لي،  الدولة  رئيس  بنائب  ممثلة 

أن  للجميع  ويثبت  جناح،  من  حققته  مبا 

أن  بإمكانهم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

الشك  ومما  كغيرهم.  ويتميزوا  يتفوقوا 

تنسيني  توصف،  ال  فرحة  للنجاح  أن  فيه 

إلى  قدما  للسير  وحتفزني  التعب،  عناء 

اإلمام، غير مبال مبا يعترضني من عقبات، 

أمتلكه  ومبا  بنفسي  ثقة  أكثر  ويجعلني 

من امكانات.

حد  عند  يتوقف  ال  الطموح  اإلنسان  إن 

معني، وبالنسبة لي التفوق ليس له حدود، 

فطموحي كبير، وأمتنى من اهللا أن مينحني 

حلم  لدي  أحالمي.  جميع  لتحقيق  القوة 

كبير بدأت في حتقيقه، وهو تغيير واقع ذوي 

اإلسالمي  الوطن  في  اخلاصة  االحتياجات 

تغيير  في  املساهمة  خالل  من  والعربي، 

جناح،  من  أحققه  مبا  لهم،  اتمع  نظرة 
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العليا،  دراساتي  بأكمال  أحلم  أنني  كما 

وأتخصص في أي مجال يخدم ويطور ذوي 

خبرتي  أضع  لكي  اخلاصة.   االحتياجات 

تصرفهم  حتت  أمتلكه  ما  وكل  وجهدي 

ولكي ال يعانو ما عانيت.  أما على صعيدي 

اهللا  يوفقني  أن  أمتنى  فأنني  الشخصي 

تعالى بالزوجة الصاحلة التي تقدرني وتقدر 

جانبي  إلى  وتقف  إجتازات  من  ماحققت 

لكي أكمل رسالتي في احلياة  .

كنت دائما أذكر نفسي بنماذج ناجحة من 

ذوي االحتياجات اخلاصة الذين وصلوا ألعلى 

والتعليمية،  واملهنية  اإلجتماعية  املراتب 

حالتهم  أمام  يستسلموا  لم  ألنهم 

لي  بالنسبة  وهم  وأعاقاتهم،  الصحية 

النقيض  وعلى  واإلرادة،  النجاح  في  قدوة 

ابتالهم  أشخاصاً  أرى  كنت  هؤالء  من 

فاستسلموا  اإلعاقة،  أنواع  من  بنوع  اهللا 

واكتأبوا، وتأخروا عن غيرهم، ولكن ليست 

اإلعاقة هي السبب، بل نظرتهم السلبية 

إميانهم  وعدم  إرادتهم،  وضعف  للحياة، 

األمر  بأن  مؤمناً  وكنت  وقدره،  اهللا  بقضاء 

اخلاصة  االحتيجات  ذوي  على  يقتصر  ال 

لم  األصحاء  من  الكثير  فهناك  فقط، 

يحققوا أي جناحات، أو متيز، ألنهم يفتقدون 

وجود الهدف والطموح، والقدرة على حتمل 

عليه  نطلق  ان  ميكن  ما  وهذا  املسؤولية، 

إعاقة الفكر. 

من أهم أرائي أنني لم أقتنع يوما بكلمة 

”إعاقة“ بل إنني أرفضها شكال ومضمونا، 

لذا  مشاعرنا،  وجترح  كثيرا  حتجمنا  ألنها 

أستخدمها  أو  أسمعها  أن  أحب  ال  فإنني 

االحتياجات  ”ذوي  أن  وأعتقد  حديثي،  في 

اخلاصة“ أكثر تعبيرا ومالءمة حلالتنا.

تصل  أن  أمتنى  املقال  هذا  نهاية  في 

في  ليس  القراء  من  عدد  ألكبر  قصتي 

العالم  صعيد  على  وامنا  فحسب  الدولة 

أجمع ، وامتنى على االباء الذين لديهم أبناء 

أو بنات يعانون من إعاقة أال يخجلو منهم 

ممكنة  صورة  أحسن  في  خلقهم  اهللا  ألن 

ولم يخلقو أنفسهم، قال تعالى (إنا خلقنا 

اإلنسان في أحسن تقومي)،  بل يجب عليهم 

الدراسة  على  ويشجعوهم  يدعموهم  أن 

فعل  كما  النفس  على  واإلعتماد  والعمل 

في  وبارك  خير  الف  اهللا  جزاهم  والداي 

عمرهم . أما للمجتمع فأني أقول أنه يجب 

عليك أحترام ذوي اإلحتياجات اخلاصة بقدر 

أكبر وعدم السخرية منهم.

ال تسعفني الكلمات لكي اقدم الشكر 

التي تستحقه أسرة مجلة «عاملي» ، على 

أنتظرها  كنت  التي  الفرصة  هذه  منحي 

وزارة  فريق  و  الة  أسرة  يا  لكم   ، زمن  من 

قدم  أنسان  وكل  اإلجتماعية  الشؤون 

اخلاصة  اإلحتياجات  لذوي  جليلة  خدمات 

في  اهللا  وجعلها  واإلحترام  التقدير  كل 

خير  عنا  اهللا  وجزاكم  حسناتكم  ميزان 

اجلزاء.
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أهم  من  املهني  التدريب  عملية  تعد 
مراحل تأهيل املعاقني عقلياً، كونها تعد 
الفرد على مهنة يستفيد منها في عمل 
من  وقدراته  طاقاته  وتسخر  مستقبلي، 
هذه  وتبدأ  العمل،  هذا  في  اإلبداع  أجل 
من  عشرة  الرابعة  السنة  في  املرحلة 
يتقن  أن  إلى  سنوات  لبضع  ومتتد  العمر، 
على  األساسية  املهارات  املعاق  الفرد 
املهنة، ومن ثم ميارسها في إطار مشروع 

منتج أو شركة تنافسية.
عقلياً  املعاقون  األشخاص  ويواجه 
مجموعة من الصعوبات في أثناء عملية 
املهن  توفر  عدم  أهمها  املهني  التدريب 
هذه  تقبل  ومدى  قدراتهم،  تناسب  التي 
املهن واألعمال من قبل أولياء األمور، وتعد 
الفتاة  عند  شدة  أكثر  الصعوبات  هذه 
مبنظومة  محاطة  كونها  عقلياً  املعاقة 
من  متنعها  التي  االجتماعية  القيم  من 
من  خوفاً  عليها  الزائدة  واحلماية  العمل، 

اآلستغالل.
لذوي  املناسبة  األعمال  عن  وبحثاً 
لتوظيف  وسعياً  الذهنية،  اإلعاقة 
املنتجة،  األعمال  في  وتنميتها  قدراتهم 
مركز  في  (تسنيم)  مشروع  فكرة  جاءت 
الفجيرة لتأهيل املعاقني من أجل تدريب 
على  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  الطالبات 
بأنواعها  الشوكوالتة  صناعة  كيفية 
املعاقني  قدرات  وإبراز  املتعددة،  ومراحلها 
التي ميتلكونها، كمحاولة لتغيير النظرة 
اتمعية نحو عمل الفتاة املعاقة عقلياً، 
اإلنتاجية،  إلى  االعتمادية  من  وانتقالها 
إيجابياً  انعكاساً  يشكل  الذي  األمر 
والسمات  اخلصائص  من  الكثير  على 

الشخصية واالجتماعية.
ومن أجل االطالع عن قرب على مشروع 
مع  التالي  احلوار  عاملي  أجرت  (تسنيم) 

مركز  مديرة  النجار  عائشة  السيدة 
الفجيرة لتأهيل املعاقني: 

الشؤون  وزارة  توجه  من  انطالقا 
وتأهيل  رعاية  بإدارة  متمثلة  االجتماعية 
التأهيل  أنطمة  تطوير  نحو  املعاقني 
واستحداث  املراكز،  في  املتبعة  املهني 
عليها  يتدرب  جديدة  ومهن  أعمال 
العمل  على  تساعدهم  املعاقون  الطالب 
إلى  املاسة  للحاجة   ً ونظرا املستقبلي، 
ورشة  جتهيز  مت  الطالبات،  تناسب  أعمال 
املواد  حيث  من  الشوكوالته  صناعة 
الطالبات  لتدريب  املناسبة  واألجهزة 
البسيطة  الذهنية  اإلعاقة  فئة  من 
قدراتهن،  مع  يتناسب  مبا  واملتوسطة 
بحيث يكون لهذا املشروع جانبني إنتاجي 

وتسويقي.

الذهنية  اإلعاقة  ذوي  أن  املعروف  من 
الروتينية  التكرارية  األعمال  إلى  مييلون 
حتتاج  ال  والتي  املعقدة،  وغير  البسيطة 
جتزئة  مت  لذلك  كبير،  عقلي  جهد  إلى 
مهام  إلى  الشوكوالتة  صناعة  مهارة 
كل  خاللها  من  تتولى  مترابطة،  فرعية 
من  سواء  أكثر،  أو  واحدة  مهمة  طالبة 
حيث الصب في القوالب، أو جتهيز احلشوة 
وضوح  مراعاة  يتم  لذلك  التغليف،  أو 
وسهولة املهمة، وتوفر السالمة املهنية 
في الورشة من حيث التعامل مع األجهزة 
وبساطته،  التشكيل  وسهولة  واألدوات، 
مع  بالورشة  العمل  ارتباط  إلى  إضافة 
نفوس  إلى  احملبب  املنزلي  التدبير  مجال 
الطالبات  إعطاء  ويتم  هذا  الطالبات. 
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ً قيادية وتنظيمية  في الورشة أيضاً ادوارا
من حيث االلتزام بنظام العمل وساعاته 
ومراحله، وتقسيم العمل وفق روح الفريق 
الواحد، وإدارة الوقت واملوارد دون هدرها مبا 
أثناء  في  لهن  احلرية  توفير  مع  يفيد،  ال 

العمل وإطالق العنان إلبداعاتهن.

خلطة  وفقاً  التدريب  عملية  تتم 
حدى  على  طالبة  لكل  فردية  تدريبية 
في  وتوضع  وإمكاناتها،  لقدراتها  تبعاً 
األهداف  من  مجموعة  اخلطة  هذه 
الفصل  خالل  حتقيقها  املراد  التدريبية 
أوالً  التدريب  عملية  وتبدأ  الدراسي، 
ومن  الشوكوالته،  ومكونات  عناصر  على 
أن  إلى  وحتضيرها،  إعدادها  مرحلة  ثم 
فتقوم  القوالب،  في  الصب  مرحلة  تأتي 
داخل  املناسبة  احلشوة  بوضع  الطالبات 
الشوكوالته، ومن ثم يتم نزع الشوكوالتة 
من القوالب بعد تبريدها، ويراعى تقسيم 
الطالبات حسب قدراتهن إلى مجموعات 
باملسؤولية  مجموعة  كل  تكلف  بحيث 
ووضع  التزيني  أو  التغليف  مرحلة  عن 

الشوكوالتة في العلب اخلاصة.

هناك استجابة كبيرة من قبل الفتيات 
لدرجة  شديد،  وحتمس  املشروع،  هذا  مع 
أن وجود الطالبات في الورشة يعد مبثابة 
الطالبات  بعض  وتطالب  لهن،  تعزيز 
األخرى  األقسام  من  واآلخر  احلني  بني 
أجل  من  الورشة  هذه  إلى  باالنضمام 
فهي  االستفادة  حيث  من  أما  التدريب، 
وبشكل  الطالبة،  لقدرات  تبعاً  تتراوح 
فعلياً  تتقن  من  الطالبات  من  هناك  عام 
قدر  بأقل  الشوكوالتة  صناعة  مراحل 
وذلك  املعلمة،  قبل  من  املساعدة  من 
التي  اإليجابية  النفسية  اآلثار  عن  عدا 
على  بإقبالهن  الطالبات  على  طرأت 
بأنهن  وشعورهن  ومثابرة،  بجد  العمل 
واالنتاج  العمل  على  وقادرات  منتجات 

بعد أن الحظن بأم أعينهن املنتجات على 
أرض الواقع، وبالتالي رفع مستوى الثقة 
الدور  وأداء  العمل،  آداب  وتعلم  بالذات، 
وهذا  اجلماعي،  العمل  إطار  في  املطلوب 
ما زاد من تشجيع أولياء األمور وتأييدهم 

لهذه الورشة.

يتم تسويق املنتجات عن طريق املعارض 
واملؤمترات التي تشارك فيها وزارة الشؤون 
التي  املعارض  إلى  إضافة  االجتماعية، 
في  والكليات  املدارس  في  تنظيمها  يتم 
الشرقي،  الساحل  ومدن  الفجيرة  إمارة 
واسعاً  إقباالً  املنتجات  هذه  القت  حيث 
بشكل  اتمع  وأفراد  الطالب  قبل  من 
حيث  من  باستحسانهم  وحظيت  عام، 
التي  وتغليفها  عرضها  وطريقة  مذاقها 
السوق،  في  املوجودة  املنتجات  تنافس 
بحمد  املنتجات  هذه  جميع  تباع  حيث 

اهللا تعالى.

خالل  من  جاهدين  نحاول  إننا  نعم، 
كمية  وزيادة  الورشة  جتهيز  استكمال 
ونوعية التجهيزات واملواد اخلام، ومن خالل 
تدريب الطالبات التدريب اجليد، إلى حتويل 
بسيط  وإنتاج  تدريب  ورشة  من  الورشة 
حتقق  اإلنتاج  في  وفرة  تضمن  ورشة  إلى 
وتطوير  للطالبات،  مناسباً  مادياً  دخالً 
املنتج على الدوام لينافس السوق، ونسأل 
اسم  تسجيل  في  يوفقنا  أن  تعالى  اهللا 
يضمن  جتاري  محل  وافتتاح  جتارياً،  املنتج 
الورش  منتجات  وبقية  املنتج  تسويق 

األخرى باملركز.
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addressing these critical issues.  
Further, I have joined Senator 
Obama’s presidential campaign, 
focusing on promoting the rights of 
the disabled.
I encourage those who read this 
article to get involved as well in 
promoting disabilities rights in the 
Arab world. Some of the things that 
need to be focused on are
1. Children with disabilities need 
to be included and encouraged 
to work with other children in 
schools, not segregated into their 
own schools.
2. Employment. People with 
disabilities must be accepted into 
the working environment if they are 
able to complete the required labor, 
and not overlooked simply because 
of their disability
3. All public places should be 
accessible.
4. People with disabilities are 
citizens too; they should be 
provided the proper healthcare in 
order to go about their everyday 
lives.
5. Government programs are 
needed to enable people with 
disabilities to function to their 
highest potential in society. For 
instance, these programs should 
include, assistive technology: if 
a person with a disability can’t 
perform a given task such as 
me who is unable to operate the 
technology in my living room 
because of my inability to move my 
hands, programs from the Ministry 
of Health provide environmental 
controls so I can now control, the 
door, the lights, the television, 
etc. They also provided me with a 
special wheelchair to photograph, 
so I would be able to go back to 
work. 
6. Assistance must be specific to the 
person receiving it. Not all people 
with disabilities are mentally 

challenged. For instance, one of 
the greatest minds our world has 
ever had the fortune of possessing 
is unable to move anything in 
his body due to Amyotrophic 
Lateral Sclerosis (ALS) which has 
attacked every nerve that controls 
his body yet, Stephen Hawking 
is still recognized to many as 
most brilliant man living today. 
Another person able to overcome 
his disability was Franklin D. 
Roosevelt, the 32nd president of the 
United States, the most powerful 
country in the world. Despite a 
severe case of polio, he is the only 
president to ever be elected to serve 
three terms in the history of the 
United States of America. 
These are a few of the issues 
that need to be worked on and I 
encourage you whether you’re 
able or disabled to get involved, 
as a human being because this is a 
human issue.
In spite of my disability, my 
mission to work on behalf of 
the disabled and my passion for 
photography has brought me 
in touch with incredible people 
worldwide who have the power to 
make meaningful changes.  I would 
like those who are disabled to 
know that while it is difficult, if not 
impossible, for me to lift a finger 
or feed myself without assistance, 
if you have a positive can-do 
attitude, you can overcome any 
obstacle.  I will be the first to admit 
that it is not an easy road, but with 
persistence, you can achieve your 
goals in life.  If any of you need my 
help or coaching, I am available 
and all you have to do is ask.

My contact information:
lilybandak@yahoo.com or 
bandak@udel.edu 
Delaware, USA Cell: 001 (302) 
737-4055 
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 My disability has not
  always defined my life.
 Until the onset of my

 disability in my thirties, I traveled
 the world as an able-bodied
 woman, enjoying my life as a
 photographer.  I continued this
 routine as my physical health began
 to decline, deciding to ignore the
 signs of my physical ailment and
live my life in ignorant bliss.
 At the time, I simply could not
 imagine, and, quite frankly, was
 unwilling to accept, that in a few
 years I would be relegated to a life
 in a wheelchair.  It has now been 25
 years since I was diagnosed with
 Multiple Sclerosis, and, while this
 may be my reality, the disability did
 not mark the end of my productive
 life, but rather marked the
   beginning of a new chapter.

 
 While Multiple Sclerosis
 has been physically disabling, I
 have refused to allow the disease
  to cripple other aspects of my life.
 To be sure, since being diagnosed,
 I have continued engaging in what
 has proven to become a successful
 career in photography.  Further, I
 am proud of the powerful mind I
 possess, and the self-respect that
 comes as a product of knowing
 that my disability has not stopped
 me from doing what I love most:
 photography.  While I am a
 photographer by trade, I am an
 advocate for the disabled by choice.
 I not only have a responsibility,
 but a moral obligation to speak on
 behalf of those who find it difficult,
 if not impossible, to speak on their
 own
 behalf.

 
 Since the onset of my illness, my
 career in photography has taken
 me all over the world. I have had
 the distinct privilege of working

 with such notable international
 figures as Yasser Arafat, King
 Hussein, Queen Noor Al Hussein,
 the dowager queen of Jordan,
 President Anwar Sadat and First
 Lady of Egypt, Nazik Hariri, the
 wife of former Lebanese Prime
 Minister Rafik Hariri, Queen
 Rania, the wife of King Abdullah
 II of Jordan, Prince Ra’ad bin Zeid,
 Mariam El Mahmoud, the wife of
 former Ambassador of Bahrain to
 the United States, Clovis Maksoud,
 a professor of international
 relations at American University
 in Washington D.C., Hassanein
 Haikal, a leading Egyptian
 journalist, Faten Hamama, an
 Egyptian acclaimed actress, Sabah,
 well known singer, Billie Shaddix,
 the former director of Photography
 at the White House, among many
  others.

 Further, in 1996, I was chosen
 by VSA (Very Special Arts),
 an international non-profit
 organization celebrating the
 power of the arts, and the
 Cultural Paralympic Committee
 to participate in the Cultural
 Paralympiad in Atlanta, Georgia,
 where I was able to exhibit my
   photographs of the Arab World.
 In addition, during the Carter
 administration, I became the first
 female photographer to have her
 work accepted into the permanent
collection at the White House.
 While domestic and international
 travel has proven a powerful tool
 for spreading my message, I also
 recognize the importance of using
  the internet to expand my reach.
 As a result, to exhibit the beauty
 of Middle East culture, and to
 provide encouragement to those
 individuals who, like myself, are
 forced to overcome their disability
 on a daily basis, I have created

the following website: www.
 arabworldphotography.com.  My
 hope is that through this website,
 I can spread my message that the
 combination of determination
 and a willingness to overcome
 obstacles and focus on your passion
 is a recipe for making any dream a
reality.

 Shifting gears, my primary
 focus in photography is, and has
 been, the Arab World.  However,
 planning trips to the area has, at
 times, caused extreme difficulty
 and created significant anxiety for
 me since I am required to carry
 with me a substantial amount of
 equipment when I travel.  You
 see, notwithstanding the fact that
 there are over 10 million disabled
 individuals in the Middle East
 today, it is nearly impossible to find
 much of this equipment in these
 countries. Given that there is so
 much beauty in our Arab lands, it
 is incumbent upon us to include the
 whole of society in it.
 In order to do so, however, we
 must ensure that critical resources
 are widely available to disabled
 individuals in the area.  In order
 to accomplish this goal, Arab
 governments must begin to
 recognize the rights of the disabled,
 which requires a focus on policy
 reform, as well as the creation
 of social and community based
 programs addressing accessibility
issues for these individuals.

In light of the above-described 
difficulties, I believe that it is 
imperative to remain involved in 
the political arena and to lobby 
for the rights of the disabled.  To 
this end, I have stayed active and 
taken part in forums, conventions, 
conferences, and hearings, both 
domestically and internationally, 

Lili Bandak
The creative photographer
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حني غادرت بلدي  إلى دبي مكبال في قفصي الذهبي -الذي ال أبصر ملعانه-  لم 
وبعض  طقوسه  الأقصد  القران،  عقد  أحداث  بعد   غادرت  قد   احلقيقة  في  اكن 
دراما تفاصيله، لكني أعني  امللف املفتوح دائما الذي حتاصر أوراقه كل معاق يحدث 
نفسه بدخول دنيا عباد اهللا املتزوجني،  إذ يجد نفسه من غير أن يستأذن شاء أو أبى 
مكلفا مبسؤولية كل معاق إذا نوى أن يسطر اسمه في سجل املتزوجني ، يرسـم  
وأشواك  التردد  أذى  البكر  زواجه  أرض  عن  مميطاً  األجمل  غده  بالتباشيرخريطة 

التشاؤم .
صداع  من  اختطفنا  الوشيك،  بيتي  وشريكة   أنا  اخلطبة  نبأ  أطلقت  أن  فمنذ   
التخطيط حلياتنا اجلديدة إلى صداع أكثر إيالما..كنت أنا وهي تصبحنا األسئلة  وال 

تعفي حتى أحالمنا من إحلاحها .
هل كان  اختيارنا الص للحب محصنا ضد التردد وهواجس الرفض ؟ 

إلى  املاضية  ابنتهما   مصير  على  اخلوف  من  مبرئة  والديها   موافقة  عبرت  هل 
عالم اإلعاقة ؟ 

هل فكرت هذه املفتوحة عيناها على النور والغد املشرق بعقل يقدر اخلطى ويدرك 
أن وراء اإلعاقة ما وراءها؟

وهل تعبأت لعمى بعلها مبا يكفي من بصيرة تهديهما في طريق حياة ملغومة 
مبشاكل ورزايا يعثر بها حتى املبصرون؟

قادتا  الواعية  والعزمية  الشجاعة  أن  إلى  الوليدان  الزوجان  هذان  يطمئن  وهل 
خطاهما واثقة إلى هذا القرار أم هو اليأس قد انحدر بهما إلى مغامرة القبول .

في احلق كنت أقل حظاً منها في نصيبي من هم هذه التساؤالت ألن اتمع يعدني 
الطرف األكثر استفادة إذ لم أزل  عنده أنا وقبيلة املعاقني أدنى منزلة وأضعف فرصة 
القامتة،  السيناريوهات  بصاحبات  باكرا  زوجتي  ابتليت  لذا  معاقة،   بغير  باالقتران 
وهن يغتلن فرحتها من حيث انتظرت منهن أن يغمرنها بالتهاني وأمنيات السعادة 
رجونها وخنقنها إحلاحا أن تتريث ، حتى ال تقودها مغامرتها إلى الهاوية، ألن املعاق 
القادمني  أبناءه   سماء  ملبدة  احلساسية،  مفرط  الطلبات،  كثيف  يعتقدن  كما 

بسحب اإلعاقة السوداء،املشؤومة العواقب.
  أشركتني أملها وصدمتها فيهن، غبت عنها حلظة قافزا خلف أسوار أسئلتهن، 

أحاصرها بسؤالي:
زواج  بارقة  بكل  تتربص  مقاصل  والهواجس  األسئلة  هذه  منطقية  تخفي  هل   
معاق أراد أن يعانق جميل االقتران   مبن تؤمن باحلب  واقتسام املسؤولية ، والهموم 
واحللم احمللق الذي ال توقفه  عيون ال ترى، أوآذان  وألسنة  أدمنت الصمت، أو أطراف 

اختطفها السكون؟ 
عدت إلى شريكتي ننسج  واقعنا  وندق بالغد األجمل باب قفصنا الذهبي الذي 

أبصر اآلن بعيونها بريق ملعانه.
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ملشاكل  نتيجة  وظائفها،  من  وظيفة 
أو اإلصابة بأمراض في العني، ومن هذه 
بصرياً:  ضعفاً  تسبب  التي  اإلصابات 
البيضاء،  املياه  الشبكية،   في  اختالل 
عضالت  في  مشاكل  الزرقاء،  املياه 

العني. 
اآلتية:  التداعيات  إلى  يؤدي  هذا  وكل 

ضعف في الرؤية - اضطرابات القرنية.

بعض  وفهم  إدراك  يجب  وعليه 
املصطلحات لتقييم اإلعاقة البصرية:

قدرة  هي   Visual Acuity

العني على متييز تفاصيل األشياء، وتقدر 
حدة اإلبصار العادية بأنها 20/20، ويشير 
البصرية  املنطقة  إلى  البصري  اال 
الكلية التي يستطيع الفرد أن يراها في 
تستطيع  العادية  العني  معينة.  حلظة 
أن ترى بزاوية تبلغ ما بني 60 إلى 70 درجة، 
ً، فإن  وعندما يكون مجال اإلبصار محددا

املنطقة البصرية تكون أقل.

 تطلق اإلعاقة البصريةـ  من وجهة نظر 
األطباء  ـ على الشخص املعاق بصرياً، 

 Visual تزيد   ال  والذي 
Acuity عن 20/200 (6/60) قدم في أحسن 

النظارة  باستعمال  حتى  أو  األحوال، 
الذي  اجلسم  أن  ذلك  وتفسير  الطبية، 
على  إبصاره  في  العادي  الشخص  يراه 
إلى  يقرب  أن  يجب  قدم،   200 مسافة  

عاملاً  يعيش  بصرياً  فاملعاق  وبذلك 
لو  ويود  لعجزه  نتيجة   ،ً محدودا ضيقا 
إلى  واخلروج  منه  التخلص  استطاع 
حاجات  لديه  فهو  املبصرين،  عالم 
نفسيه ال يستطيع إشباعها، واجتاهات 
مجتمع  عن  عزله  حتاول  اجتماعية 
املبصرين، ويواجه مواقف فيها أنواع من 
باملعاق  يؤدي  هذا  كل  والقلق.  الصراع 
غير  نفسيه  حياه  يحيا  أن  إلى  بصرياً 
سليمة، قد تؤدي به إلى سوء التكيّف 

مع البيئة احمليطة به.
ومن هنا ارتأت وزارة الصحة في اإلمارات 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  تأسيس 
من  الوطنية  اللجنة  وتتبنى  العمى، 
خالل رؤيتها ورسالتها العمل من خالل 
على  بالقضاء  االستراتيجية  خطتها 
اإلمارات  وانضمت  وأسبابه،  العمى 
العاملية  الصحة  معاهدة  إلى  كذلك 
بحلول  وأسبابه  العمى  على  بالقضاء 
االنضمام  معاهدة  توقيع  ومت   ،2020

الصحة،  وزير  معالي  بحضور   2003

تنفيذ  على  الوطنية  اللجنة  وتعمل 
بنود املعاهدة من خالل خطة عمل من 

منطلق خطتها االستراتيجية. 
يطلق  مصطلح  البصرية  اإلعاقة 
عدم  أو  بصري،  ضعف  لديهم  من  على 
الرؤية بشكل جزئي، أو اإلصابة بالعمى 

كلية.
العني  لفقد  البصرية  اإلعاقة  تأتي 
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الشخص  يراه  حتى  قدماً،   20 مسافة 
هذا  حسب  بصرياً  معاقاً  يعد  الذي 
التعريف  هو  التعريف  وهذا  التعريف. 
املتحدة  الواليات  في  قانونياً  املعتمد 

ومعظم الدول األوروبية.
فإنها  العاملية،  الصحة  منظمة  أما 
بها  تأخذ  والتي  مختلفة  درجة  تعتمد 
معظم السلطات التشريعية في دولة 
االمارات؛ فالكفيف وفق معيارها هو من 
حاولنا  تقل حدة إبصاره عن (3/60). ولو 
أن  يعني  فإنه  وظيفياً،  ذلك  ترجمة 
ذلك الشخص ال يستطيع رؤية ما يراه 
اإلنسان سليم البصر عن مسافة (60) 
 (3) مسافة  إلى  منه  اقترب  إذا  إال   ،ً مترا
أمتار. ويشيع استخدام تعريف منظمة 

.ً الصحة العاملية في الدول األقل منوا

اإلعاقة  وشدة  درجة  تتفاوت 
املعاقني  تصنيف  وميكن  البصرية 
أساسيتني: مجموعتني  إلى  بصرياً 

- إعاقة بصرية كلية، حيث تكون حدة 
البصر معدومة متاماً.

- إعاقة بصرية جزئية.
إلى  البصرية  اإلعاقة  أسباب  تقسم 

مجموعتني رئيستني هي:
  1

:Pre-natal Causes 
الوراثية  العوامل  كل  بها  يقصد 
اجلهاز  منو  على  تؤثر  التي  والبيئية 
عام،  بشكل  واحلواس  املركزي  العصبي 
املسببة  العوامل  مقدمة  في  وهي 
لإلعاقة البصرية، حيث متثل حوالي 65% 

من احلاالت. ومنها على سبيل املثال:
العوامل اجلينية 

خطير  عامل  احلامل  األم  تغذية  سوء 
 .ً جدا

التعرض لألشعة السينية
دون  والعقاقير  األدوية  استخدام   

استشارة الطبيب
األملانية  كاحلصبة  املعدية،  األمراض   

النظر  قصر  حاالت  إلى  تؤدي  والزهري 
وطوله وصعوبة تركيز النظر.

اإلعاقات  من  الوقاية  ميكن  وال 
حتدث  ظروف  إلى  ترجع  التي  البصرية 
فهم  يتم  أن  إلى  الوالدة،  قبل  فيما 
العوامل  هذه  بني  السببية  العالقات 
أفضل. بشكل  البصرية  اإلعاقة   وبني 

تضم  وهي  الوالدة  مابعد  أسباب 
العوامل التي قد تؤثر على منو العني ومنو 

وظيفتها:
-احلوادث.

أمراض  إلى  تؤدي  التي  األمراض    -
العني  عدسة  (تعتيم  البيضاء  املياه 
تدريجياً). واملياه السوداء (تزايد الضغط 
إلى  الدم  وصول  فيصعب  الكرة،  على 
 العصب البصري، فيحدث فقد البصر).

-  التهاب القزحية أو القرنية والعشى 
الليلي.

-  التقدم فى العمر.
تختلف شخصية املعاق بصرياً ودرجة 
تقبله لإلعاقة من فرد آلخر أيضاً السن 
فى  بصرياً  املعاقون  مثالً  مؤثر  عامل  له 
سن اخلامسة وما قبلها ال يستطيعون 
ذهنية. بصرية  صورة  بأي   االحتفاظ 

 2
التي  العوامل  مجموعة  بها  ويقصد 
ووظيفتها  العني  حاسة  منو  على  تؤثر 
الرئيسة اإلبصار، مثل العوامل البيئية 
التغذية،  وسوء  العمر،  في  كالتقدم 
أماكن  في  العمل  واألمراض،  واحلوادث 
أو  واإلشعاعات  احلرارة  فيها  تشتد 
األماكن التي تكثر فيها األتربة، الضرب 
بضربة  العني  إصابة  الرأس،  على 
مباشر  بشكل  تؤدي  التي  مباشرة، 
البصرية. اإلعاقة  إلى  مباشر  غير   أو 

 %  16 من  يقرب  ما  اإلمارات  دولة  في 
األطفال  عند  البصرية  اإلعاقات  من 
غير  عوامل  إلى  ترجع  والشباب 
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امليالد. بعد  فيما  وحتدث   محددة 
إلى  تؤدي  قد  التي  األسباب  هذه   ومن 
واملياه  البيضاء،  املياه  البصرية  اإلعاقة 
أمراض  السكري،  مرض  السوداء، 
التهابات  القرنية،  أمراض  الشبكية، 

العني، احلول، احلوادث، وأسباب أخرى.

البصرية  اإلعاقة  مظاهر  تتعدد 
ومنها:

:Myopia    1
وتبدو مظاهر هذه احلالة في صعوبة 
ويعود  القريبة،  ال  البعيدة  األشياء  رؤية 
السبب في مثل هذه احلالة إلى سقوط 
الشبكية،  أمام  املرئية  األشياء  صورة 
وذلك ألن كرة العني Eye Ball أطول من 
النظارات  وتستخدم  الطبيعي،  طولها 
 Concave الطبية ذات العدسات املقعرة
بحيث  األشياء،  رؤية  لتصحيح   Lens
إسقاط  على  العدسات  هذه  تساعد 
نفسها الشبكية  على  األشياء   صورة 

 :Hyporopia  2 
وتبدو مظاهر هذه احلالة في صعوبة 
ويعود  البعيدة،  ال  القريبة  األشياء  رؤية 
السبب في مثل هذه احلالة إلى سقوط 
الشبكية،  خلف  املرئية  األشياء  صورة 
طولها  من  أقصر  العني  كرة  ألن  وذلك 
الطبيعي، وتستخدم النظارات الطبية 
  Convex Lens احملدبة  العدسات  ذات 
تساعد  بحيث  األشياء،  رؤية  لتصحيح 
صورة  إسقاط  على  العدسات  هذه 

األشياء على الشبكية نفسها.

   3
:Astigmatism

وتبدو مظاهر هذه احلالة في صعوبة 
صعوبة  مركز أي  بشكل  األشياء  رؤية 
السبب  ويعود  واضح،  بشكل  رؤيتها 

غير  الوضع  إلى  احلالة  هذه  مثل  في 
أو  العني  لقرنية  الطبيعي  أو  العادي 
الطبية  النظارات  وتستخدم  العدسة، 
لتصحيح  األسطوانية  العدسات  ذات 
هذه  مثل  تساعد  بحيث  األشياء،  رؤية 
العدسة على تركيز األشعة الساقطة 
من العدسة وجتميعها على الشبكية.

:Glaucoma   4
من  كثير  في  اجلالكوما  مرض  يعرف 
حالة  وهي  الزرقاء،  املياه  باسم  األحيان 
املائي  السائل  إفراز  في  ازدياد  عن  تنتج 
(الرطوبة  األمامية  القرنية  في  املوجود 
املائية)، أو يقل تصريفه نتيجة النسداد 
القناة اخلاصة بذلك، ما يؤدي إلى ارتفاع 
والضغط  العني،  مقلة  داخل  الضغط 
ينتج  الذي  البصري  العصب  على 
املرض  هذا  ويعد  البصر.  ضعف  عنه 
البصرية  اإلعاقة  أسباب  من  سبباً 
بصرياً،  املعاقني  من  السن  كبار  لدى 
البصرية  لإلعاقة  سبباً  يكون  ما   ً ونادرا
بصرياً. املعاقني  السن  صغار  لدى 

 
:Cataract  5

باسم  كثيرة  أحيان  في  إليها  ويشار 
وتنتج  (الساد).  أو  البيضاء)  (املياه 
عتامة عدسة العني عن تصلب األلياف 
البروتينية املكونة للعدسة، ما يفقدها 
من  العظمى  والغالبية  شفافيتها. 
املتقدمة.  األعمار  في  حتدث  احلاالت 
العدسة،  عتامة  أعراض  وتتلخص 
بأن  واإلحساس  الرؤية  وضوح  بعدم 
هناك غشاوة على العينني، ما يؤدي إلى 
وكأنها  األشياء  رؤية  أو  املتكرر  الرمش 

متيل إلى اللون األصفر.

:Strabismus   6
وهو عبارة عن اختالل وضع العينني أو 
عن  اإلبصار  وظيفة  يعيق  ما  إحداهما، 
األداء الطبيعي. ويكون احلول إما خلقياً 
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أو وراثياً، وإما أن ينتج عن أسباب تتعلق 
بظهور األخطاء االنكسارية في مرحلة 
أو  النظر)  قصر  النظر،  (طول  الطفولة 
 ً ضعف الرؤية في إحدى العينني، وكثيرا
 ً واحدا العني  عضالت  ضعف  يكون  ما 

من األسباب الرئيسة للحول.

 :Nystagmus   7
وهي عبارة عن التذبذب السريع والدائم 
للفرد  يتيح  ال  ما  املقلتني،  حركة  في 

إمكانية التركيز على املوضوع املرئي 
 

إن لألســرة الدور األول واألساسي في 
عملية الوقايـــة من اإلعاقة البصرية، 
نغفـل  أو  نتجاهــل  أن  لنا  يجوز  وال 
الــدور الفعال الذي يسلكه األهل جتاه 
أطفالهـم وللمحافظة علــى سالمـة 

عيونهـــــم.

إال  احلمل  أثناء  في  األدوية  تناول  عدم   1
باستشــارة الطبيــب. 

من  نوع  ألي  التعــرض  عــــدم   2
األشعـــة.

3 الغــــذاء الصحي لألم في أثناء فترة 
احلمل.

واملشروبات  التدخني  عن  االبتعاد   4
الكحولية.

املصـابني  األشخاص  عن  االبتعاد   5
األملانية. احلصبة  مثل  معدية   بأمـراض 
6 عدم التعرض بقدر اإلمكان للحوادث 
 التي من شأنها أن تؤثر على وضع اجلنني.

7 الراحة اجلسدية والنفسية.
األمراض. ضد  احلامل  األم  تطعيم   8 

9 االنتباه حلاالت النزيف عند األم. 

-  الــوالدة فـي املستشفيــات علـى 
وعلــى  متخصصيـن  أطبــــاء  أيـدي 

علـــم ودراية وذوي خبــرة.

-  احملافظـــة على سالمــة العينيــن 
مــن األمراض واحلــوادث.

- جتنب حوادث العينني في العمل، وهناك 
حلمـــــاية  الوســائل  مــن  العديد 

العينيـــن مــن اإلصـابات منها:
1 استعمال نظارات واقيــة للعيـــون 
ضـد كل ما هـو مضـر بالعيـن كالغبار 

واملـــواد الكيماوية واإلشعاع.
2 احملافظـة على نظافة العني وغسلها 
من  مباشرة  االنتهاء  بعد  باستمرار 
األعمـال  تلك  فـي  خاصــة  العمـل، 
أو  غبــار  تطاير  يصحبها  التي 
كيمـاويـــــة  ذرات  أو  سامـة  غازات 

ضــــــارة للعيـــن.
3 لبس نظارات الشمس لــمن يعملـون 
الزوابـــع  أو  الشمـس  في  طويلة  مدة 

الرمليــة.
استشارة  في  التهاون  عـدم   4
شـيء  بأي  اإلصابة  عند  االختصاصي 

داخــــل العيــن.

 -  دور وزارة الصحة:
أ- شعبة التثقيف الصحي:

   توعية أفراد األسرة واملواطنني من حيث :
-  أهمية التطعيمات في مجال الوقاية 

من األمراض.
منها. الوقاية  وطرق  املنزلية  احلوادث   - 

- التغذية وأثرها على منو الطفل.
- اإلسعافات األولية.

احلامل  األم  على  وأثره  التدخني   -

والطفل.
السارية  األمراض  حول  دراسات  إعداد   -

وأثارها وطـرق الوقايــــة منها.
توزع  التي  الوقائية  النشـرات  إعـداد   -
في كافة أنحاء البلد (توعية املـواطنيـن 

صحياً).
-  إعــداد وتقديـم البرامــج الصحيـة 
والوقائيــة من خـالل وسائل اإلعــالم.

محاضـــرات  وإلقاء  دورات  عقــد   -
وندوات فــي مجــال الوقايــة مـــــن 

اإلعاقـة البصريـــة.
ب- الصحة املدرسية:

الشامل  الدوري  الطبي  الفحص   -
لطلبة الروضة والسنة األولى االبتدائية 

سنوياً وبشكل دوري ومستمر.
اإلعاقات. حلاالت  املبكر  االكتشاف   - 

 -  التلقيح باملطاعيم الواقيـة من األمراض 
السارية لطلبــة املدارس لوقايتهم من 
. إعاقتهم  إلى  تؤدي  قد  التي   األمراض 

الصحيــة  والتــوعيـة  التثقــيف    -  
واملــدرســني  للطلبــة  املــدارس  في 
واآلباء واألمهــات من خــالل مجالــس 

اآلباء واألمهات.
التحويل  متابعـة  على  التشـديـد   -
وجود  عن  الطبي  الفحص  كشـف  إذا 
احملـول  الطالب  لدى  إعاقة  أي  أو  مرض 

للعيادة الطبية.

ج - مراكز األمومة والطفولة:
1- الزيارات االعتيادية املتكـررة للعناية 

الوالدة. وبعد  وأثناء  قبل  احلامـل   باألم 
احلامل  لألم  الطبية  اخلدمات  تقدمي   -2

والوليـد عند الوالدة ومتابعتهما صحياً 
ومتريضياً.

واإلرشادات  التــوجيـهات  تقــدمي   -3

التثقــيف  خـالل  من  الصحيــة 
الصحي.
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Amsterdam Dwarf Syndrome

Cornelia de Lange syndrome CdLS

السبب غير معروف
 30.000  10.000- لكل  حالة  حدوثها  نسبة 

والدة حية
تصيب األوالد والبنات بالنسبة نفسها

تصيب كل األعراق واتمعات
أغلب احلاالت تنتج عن طفرة وراثية، لعدم 

وجود مثل تلك احلالة في العائلة
الوراثة  طريق  عن  تنتقل  أنها  يعتقد 
السائدة - وهو ما يعني أن عطباً في أحد 

اجلينات ميكن أن يظهر األعراض كاملة
هو  احلالة  حدوث  في  السبب  أن  يعتقد 
يقوم  الذي   ،NIPBL gene املورث في  عطب 
وهذا   ،delangin يسمى   بروتني  بصناعة 
رقم  الكروموسوم  على  موجود  املورث 

chromosome 3 band q26-27

اذا كان أحد الوالدين مصاباً إصابة خفيفة، 
احتمالية  فإن  السائدة،  الوراثة  فحسب 

والدة طفل مصاب هي  %50
اذا لم يكن هناك طفل مصاب في العائلة، 
فإن نسبة التكرار هي 1.5-0.5  من الوالدات 

الالحقة فقط.

اجلسمية  العالمات  من  العديد  هناك 
ليس  ولكن  للحالة،  املصاحبة  والتغيرات 
من املفترض وجود جميع تلك العالمات في 
يلي  ما  وفي  باحلالة،  املصابني  األطفال  كل 

سنوجز العالمات املتكررة في أغلب احلاالت 
ومنها:

ثالثة  من  أقل   - الوالدة  عند  الوزن  نقص   -
كجم

- البكاء بطريقة ضعيفة لدى املواليد
صعوبة التنفس والرضاعة لدى املواليد

- عالمات مميزة للرأس واألطراف
- قصر القامة
- ضعف النمو

- صعوبات في التغذية
- الترجيع املعدي

- ضعف التطور احلركي والفكري
- تخلف فكري - بسيط إلى املتوسط

- زيادة توتر العضالت
- ضعف السمع

- تأخر النطق والتخاطب
النظر،  بعد  العني،  رأرأة  بصرية:  مشاكل   -

- قصر النظر
- التشنج والصرع

- عيوب خلقية في القلب
- عدم نزول اخلصية

- صغر حجم ومحيط الرأس
احلاجبني  والتقاء  احلاجب،  حجم  صغر   -

سوياً
- زيادة طول الرموش

صفاتي

1916

1933
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- كثافة شعر الرأس
- قصر الرقبة
- األنف صغير

- الشفة العليا صغيرة ومرتفعة لألعلى
- األسنان صغيرة ومتباعدة
- األذن صغيرة ومنخفضة

- شق احلنك

هناك  يكون  وقد  األطراف،  حجم  - أختالف 
طرفاً ناقصاً

- صغر حجم اليدين والقدمني
الثاني  القدمني  ألصابع  جزئي  التحام   -

والثالث
- األصبع اخلامس في اليدين معوج 

- زيادة كمية الشعر في اجلسم

- نقص الوزن عند الوالدة 
- قصر القامة

-  ضعف النمو، وتكون سرعة النمو خاصة 
بهم

- عادة ما يصلون للبلوغ كأقرانهم
- عند البلوغ يكونون قصار القامة

بهذه  املصابني  بني  كبير  اختالف  هناك 
والفكري،  احلركي  التطور  في  احلالة 
حني  في  شديد  تأخر  لديهم  فبعضهم 
طبيعية،  ذكاء  بنسبة  اآلخر  بعضهم  نرى 
لديهم  نالحظ  شديد  بتأخر  واملصابون 
احلاالت  أما  والتخاطب،  النطق  في  تأخر 
نحو  في  الكالم  فيمكنهم  املتوسطة، 
اخلامسة من العمر، وعادة ما يستطيعون 

احلركة واملشي بعد سن الثانية.

هناك العديد من املشاكل، ومنها :
- إيذاء الذات

- عدم اإلحساس باالرتياح والتضايق

االنعزالية  التوحدية،  العالمات  بعض   -
احلركات  اآلخرين،  مع  التواصل  عدم   -

املتكررة
- عدم التفاعل مع األلم

-  النشاط الزائد
- صعوبة في النوم

ال توجد اختبارات أو حتاليل للتشخيص
التشخيص يعتمد على األعراض واملميزات 

اجلسمية
 

للطفل  عملها  ميكن  التي  الفحوص  هي 
ملتابعة احلالة وليست لتشخيص املتالزمة، 

ومنها:
-  صورة الكروموسومات

- أشعة للعظام - تأخر منو العظام
الصفائح  عدد  نقص   - الدم  - صورة 

الدموية
-  األشعة الصوتية للقلب

- قياس السمع
-  كشف البصر والعيون

 growth hormone قياس هرمون النمو -

- ال يوجد عالج شاف للحالة
العالج  الكالمي،  العالج  املبكر،  التدخل   -
الوظيفي، العالج الطبيعي، ميكنها تقليل 

األعراض املصاحبة

مع  ولكن   ، اهللا  عند  علمه  املستقبل 
املصاحبة،  لألعراض  العالجي  التدخل 
طويلة،  ملدة  العيش  للطفل  فيمكن 
يعيش  الناس  فبعض  احلاالت،  وتختلف 
ً على نفسه، واآلخرون قد يعتمدون  معتمدا

اعتمادا كلياً في حياتهم على اآلخرين.
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 which would be ‘normal’ for
 any children who do not suffer
 from sensory defensiveness.
 However, the demands placed
 on that child are vast. School is
 an intense sensory experience.
 The sensory challenges of school
 are continuous. From a teacher’s
 point of view, a child with sensory
 processing problems can be
 difficult to teach. They may be less
 flexible and more easily frustrated
 than other students. The child may
 not do what he or she knows how
 to do when their thinking is not
 getting solid, reliable information
 from the lower parts of the brain.
 Consequently, their behaviour
 may seem erratic. Due to all these
 factors it is essential that the
 learning environment of a child
 with sensory defensiveness is tailor
 made to suit them. It is critical that
 their teacher has a vast knowledge
 and understanding of the child and
 how they learn. The teacher should
 have an understanding of the art
 of teaching and use strategies and
 activities to make learning come
alive.

 In conclusion, this essay
 has discussed sensory
 defensiveness and the impact it
 can have on a child’s social and
 academic environment. One of
 the main problems identified
 within children who are tactile
 defensive is their behaviour.
 They can become their own
 enemy academically due to
 their destructive attitude and
 behaviour. However, for those
 seeking tactile input there
 are excellent resources that
 can be used, which has been
 presented in this essay, such
 as the brushing technique. It is
 vital for the child to be apart
 of an environment that is well
 organized and focused. They
 require a lot of attention and
 the teacher needs to work with
 the child on a one to one basis.
 Furthermore, the importance
 of an individual learning plan
 was talked about and this
 is critical for children with
 sensory disorders in order for
 them to meet targets and work
 with clear instructions. It is
 important to note that children
 with sensory integrative
 disorders can improve their
 learning abilities given the
  right tools.
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 and emotional. The child may
 show some of the following
characteristics:
  •get along with
peers
  •interact reciprocally
 with peers or adults; hard to
 have a “meaningful” two-way
conversation
  •self-abusive or
abusive to others
  •difficulty accepting
 changes in routine (to the point of
tantrums)
  •gets easily
frustrated

 •often impulsive
  •functions best in
small group or individually
 It is essential that parents of a
 child with sensory defensiveness
 get involved in their education.
 Research has shown that parents
 that get involved in their child’s
 academic development increases
 the child’s potential for learning
 and higher grades and test scores,
 develop better social skills.
 Therefore, an active collaboration
 between home and school is
critical.

 A child with tactile defensiveness
 would benefit from being in a
 school environment that offers a
 great deal of support. It is critical
 for the child to participate in a
 well focused classroom setting.
 Consequently, a class with a limited
 amount of students is the most
 advantageous as this will provide
 the child with an opportunity to
 tackle both the academic issues

 as well as the tactile issues. It
 is very important to provide the
 child with a sensory disorder with
 an individual learning programme.
 This will assist both the teacher and
 the child as learning difficulties
 can be identified and tackled. Both
 long and short term goals need to
 be established so that the child has
 a specific aim.

 The individual learning programme
 should be set in cooperation with
 an occupational therapist in order
 to gain the most helpful strategies.
 Depending if the child seeks
 tactile input or is hyper-sensitive
 to it, using weight and pressure is
 a positive reinforcement. Another
 technique may include the teacher
 giving the child useful tools in order
 for them to obtain the tactile input
 they are seeking, for example, a
 bean bag or play dough. This will
 most likely be beneficial within
 the classroom environment as this
 will allow them to stay focused on
the task.

 It is important for teachers to be
 aware that a child who is sensory
 defensive will have difficulties
 adjusting within the school
 environment due to equipment
 other children enjoy such as; the
 overhead light, artificial lighting,
 colourful visual displays and
 possibly a noisy atmosphere.
 All these components can
 create discomfort to the child.
 Furthermore, there will be the
 challenge of classmates, touching
 and bumping into the child. All
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 (tactile defensiveness in the
 mouth) can lead to distress whilst
 for example brushing their teeth as
 well as intolerance to textures or
certain types of food.

 Defensiveness in the vestibular
 area may result in a child’s
 reluctance to move on certain
 surfaces, for example, walking up
 and down stairs, fear of unstable
surfaces and motion sickness.

 Children do, by nature, have a
 high activity level. The following
 warning signs may indicate a
 child with a sensory defensiveness
 disorder:
  •The child is disorganized
 and lacks purpose in his or her
activity.
  •The child does not
 move around or explore the
environment.
  •The child lacks variety in
play activities.
  •The child appears clumsy,
trips easily, has poor balance.
  •The child has difficulty
 calming him/her self after exciting
 physical activity or after becoming
upset.
  •The child seeks excessive
 amounts of vigorous sensory
input.
 A child’s sensory defensiveness
 will affect many parts of their life,
 including emotional and social
 aspects. Many children develop a
 low self esteem, especially when
 they start becoming aware of
 their disorder and identifying the
 differences between themselves and

 their peers. If a child specifically
 has difficulty with motor skills
 and play activity, it may become
 complex to make friends or be part
 of a group. Furthermore, sensory
 defensiveness can cause aggressive
 behaviour. Identifying behaviour
 problems can be an indicator that
 the child may have a sensory
 integrative dysfunction. The child
 may show a lack of flexibility and
appear explosive.

 Children entering a school
 environment often experience
 new social, cognitive and motor
 demands which cause confusion
 and frustration. It is, therefore,
 crucial for the teachers to learn as
 much as possible about the child’s
 disorder and consider possible
 links to sensory integration.
 It is beneficial for teachers to
 assess and explore the use of
 adaptations and modifications for
 their students. It is also critical
 for teachers to adapt various
 strategies that will benefit the
 child with a sensory defensiveness
 disorder. Children with tactile
 defensiveness may struggle with
 self regulation. Teachers and
 therapists should collaborate in
 order to develop the most efficient
 learning environment for the
 child. Self regulation involves a
 child’s inability to control their
 arousal levels. They may go from
 extremely hyper to almost falling
 asleep. They may need to attend
 the Alert Programme, which
 specifically focuses on the child’s
 levels of arousal. There are various

 techniques that can transform
 the child’s arousal levels to “just
 right’. Some of the strategies
 includes the brushing and joint
 compression techniques which are
 used for the treatment of sensory
 defensiveness, and forms a part of
a whole treatment programme.

  There are many signs of tactile
 defensiveness. The main indication
 of a tactile defensiveness disorder
 that will affect the child’s academic
 education is an auditory language
 dysfunction.

 The child will have difficulty with
the following:
 unable to locate the source of
sound
 difficulty identifying people’s
voices
 difficulty discriminating between
sounds/words, i.e., dare and dear
 difficulty filtering out other sounds
 while trying to pay attention to one
person talking
  •difficulty attending
 to, understanding, and remembering
 what is said or read; often asks
 for directions to be repeated and
 may only be able to understand or
 follow two sequential directions at
a time
  •difficulty putting
 ideas into words (written or
verbal)
  •difficulty reading,
 especially out loud (may also be
dyslexic)

 Further, another form of
 defensiveness is that of social
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 Sensory defensiveness is a sensory
 integrative disorder characterized
 by a ‘fight, flight, or fright’
 reaction to sensory information
 most individuals would consider
 harmless. Hyposensitivity is
 characterized by an unusually high
 tolerance for environmental stimuli.
 A child with hyposensitivity might
 appear restless and seek sensory
 stimulation. Touch also serves a
 protective function. It is through
 tactile discomfort or pain that we
 realize that things like fire are
 dangerous. Painful or unpleasant
 touch experiences tell us to
 prepare for a physical threat that
 might require a need to run away
 or retaliate.

 In some people this tactile sensory
 system is not functioning properly.
 These people experience pain or
 distress from touch sensations that
 other people find non-threatening
 or even pleasant. These people
 have sensory integration disorder
 known as tactile defensiveness or
 touch sensitivity.  Children with
 touch sensitivity also experience
 tactile sensations differently than
 others. Something that one child
 may experience as smooth can
 seem to them painful. The result
 is that often their behaviour is
 affected. Casual contact can cause
 what others view as extreme and
 inappropriate reactions. These
 children may whine, cling, lash out,
 or run away as a result of normal
things in their environment.
 Tactile defensiveness, or
 hypersensitivity to touch, was

recognized in the 1960s by Jean.
 Ayres. Sine that time, researchers
 have come a long way and have
 identified defensiveness in various
 sensory areas. Children with
 sensory defensiveness most likely
 have a highly aroused nervous
 system. Their nervous system
 prepares their body for survival
 but fails to recognize that this input
 is non-threatening. The central
 nervous system ability to process
 tactile sensory input is distorted
 causing the child great discomfort.
 Behaviours related with tactile
 defensiveness among children
 are; aggressiveness, avoidance,
 withdrawal, and intolerance of
 daily routines. Everyday routines
 such as, combing hair and brushing
 teeth can be a huge struggle for
 these children.  Other children find
 it difficult wearing certain textures
 of clothing and insisting on label
 being removed. They may have
 extremely limited choices of food
 due to the intolerance of textures.
 Furthermore, their social skills
 can become restricted if the child
 conveys withdrawal or lashes out
  as a result of unexpected touch.

 There are many different types
 of sensory defensiveness for
 example:e

  •Auditory defensiveness is
 related to a negative and sensitive
 response to sounds and noises.
  •Visual defensiveness
 relates to a hypersensitivity to light
 and avoiding eye contact.
  •Oral-motor defensiveness
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 Sensory integration is the ability
 to take in information through the
 senses; touch, movement, smell,
 taste, vision, and hearing. This
 allows us to create  memories
 and knowledge that is stored in
 the brain to make a meaningful
 response. Sensory integration
 takes place in the central nervous
system and  occurs in the mid-
 brain and brainstem levels in
 complex interactions of the
 portions of the brain responsible
 for coordination, attention, arousal
 levels, autonomic functioning,
 emotions, memory, and higher level
 cognitive functions. Due to the
 complexity of these various areas
 which all depend on each other, it
 can at times be difficult to pinpoint
 one area of dysfunction within the
child’s sensory integration.

 There are four main characteristics
 of sensory integrative dysfunction;
 attention and regulatory problems,
 sensory defensiveness, activity
 patterns, and behaviour. For
 the purpose of this essay the
 main focus will be children with
 sensory defensiveness and how

 this affects them academically as
 well as socially. Strategies will be
 suggested to describe how their
 disorder can be improved within a
classroom setting. W

 The sensory integration theory
 which tackles sensory problems
 and offer solutions is the life work
 of the late A. Jean Ayres, Ph.D. A.
 Jean Ayres was an occupational
 therapist who became the first to
 research and describe the theories
 which today are referred to as
 sensory integration. In her book,
 ‘Sensory Integration and the
 Child’, Dr. Ayres refer to several
 analogies which explain sensory
 integration and the dysfunctions
 that may occur (Stephens, 1997).
 Just as humans need food which
 nourishes our physical bodies,
 Dr.Ayres refer to the sensory
 integration as food for the brain.
 Difficulty in processing and
 organizing sensory information
 causes dysfunction which can be
 compared to indigestion which
 occurs when the digestive tract
malfunctions.

 People are dependant on a sensory
 integration system that functions
 adequately in order to carry out
 different tasks such as; working,
 playing and self maintenance.
 However, a sensory disorder
 can hugely influence people’s
 (children’s) ability to function. In
 the case of children, such a disorder
 can at times go unrecognized.
 Children’s behaviour can at times be
 misunderstood and parents simply
 believe the child is; stubborn, lazy,
 spoiled or shy. Further, during
 children’s development some
 might think it lies within the norms
 during development. It is however,
 crucial to identify and tackle
 sensory integrative dysfunction in
 order for the child to function at
 his/her optimum level. “Sensory
 integration is what turns sensation
 into perception. Perception defines
 reality to an individual. Sensory
 integration defines reality. Not your
 reality, not my reality, his reality
 and his unique perspective on the
 world around him” (Emmons and
  Anderson).

 Because sensory issues are often
 an underlying component of
 ADHD, Learning Disabilities,
 mental health issues and Autism
 Spectrum Disorders they will often
 manifest themselves in difficulties
 with academic achievement and
 peer interactions. For example,
 sensory difficulties may show up
 in learning, attention, coordination,
 activity level, developmental
 difficulties, poor self- esteem, and
 behavior…but they will show up!

 Sensory Defensiveness:
What We Need to Know
By
Angela Johanssen
British Institute for Learning Development

 Children with sensory defensiveness are often misunderstood and
 have a terrible time at school. In frustration, they withdraw from
 their ‘over-stimulating’ environment, and even friends and family,
 in order to find calm. Unfortunately, the withdrawal process can
 sometimes be violent and noisy causing trouble for themselves from
 family and teachers. In response, these children are incorrectly labeled
 as have behavioural problems, attention problems or even social
 problems. It is important for teachers and parents to understand
 sensory defensiveness in order to develop a child’s learning ability.
 Where a child’s sensory system is not integrating properly to enable
 optimum development then a child will struggle with their ability to
learn, affecting their whole life.
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 they learn, and, their readiness to
 learn, is different. At the age of 6
 or 7, when children start serious
 schooling, boys are 6 to 12 months
 less neurologically developed than
 girls. They are especially delayed
 in what is called fine-motor
 coordination, which is the ability
 to use their fingers carefully and to
 hold a pen or scissors. And since
 they are still needing ‘gross-motor’
 development, they will be itching
 to move their large muscles around.
 Boys have 30% more muscle than
 girls and therefore their senses
 seek to move more than girls to
 flex their muscles. Boys fidgeting
 in class and roaming around the
 room is just their bodies trying to
 find expression – not them being
 naughty children.

 Because the overwhelming
 majority of primary teachers are
 women, there is a tendency to teach
 from a feminine model and to teach
 boys as if they were the same as
 girls. In the context of a feminine
 teaching ethos (what we could call
 left- hemisphere dominant) the
 teaching is directed at, and for, a
 female mind. Girls feel comfortable
 in this school environment but the
 boys are generally unhappy and
 underachieve at school seeing
 their learning context as foreign
 and even hostile.

 Across Western education, we are
 witnessing the feminization of the
 classroom and the creation of a
 learning environment that is not
  suited to boys.

 Boys have a lot of trouble getting
 an education in today’s modern
 school simply because they are not

 appreciated as boys.

 While teachers have been
 trained in teaching methodology,
 curriculum development, and even
 behaviour management, there is
 still a tendency for the teacher to
 assume that other people learn
 the same way that she does. This
 is fine for girls, but disastrous for
 boys. Accordingly, teachers need
 to know as much as possible about
 their own learning style in order
 not to impose personal preferences
on others.

 Boys, like girls, really do want
 to succeed at school, but when in
 trouble girls tend to ask for help
 while boys tend to act for help  -
 leading to what is sometimes seen
 as ‘bad behaviour’. To try and
 help boys through school there
 needs to be some radical changes
 in the philosophy of education to
 take into account the neurological
 developmental needs of children.
 Having said that, there are several
 things teachers and their schools
 can do on a practical level to
 improve learning environments for
 boys. First, look for ways to bring
 more energy into the classroom.
 As a rule, children are supposed to
 be quiet and compliant in class –
 which is not the natural tendency
 for boys. While many teachers
 already do this, it is a good idea
 to try and bring some fun and
 excitement into the classroom.
 For boys, learning needs to be
 physical, energetic, concrete and
 challenging. Second, schools
 could seek to employ more men
 as teachers as boys tend to hunger
 for good male examples and male
   encouragement.

 While learning is dependent upon
 a challenging and interesting
 environment, it is also a dependent
 upon the capacity of the brain
 to learn. There are many, many
 children that struggle at school
 because they have a ‘learning
  difficulty’.

 For a child to learn information
 the brain has to do four things:
 Information has to be perceived
 and received through the sensory
 systems of the body; be organised
 to make sense; be stored in
 memory; and be brought out again
 when needed. Where there is a
 dysfunction in this neurological
 process, children develop learning
 difficulties.

 There are many boys that need
 support to learn effectively and to
 improve their learning capabilities.
 Where a child is suspected of having
 a learning difficulty, specialist help
 is available to children through
  sensory integration therapy.

 While we all struggle at times to
 raise our children, and particularly
 our sons as they cause concern
 in their performance at school,
 children essentially need our
 love and care, and understanding.
 Appreciating that boys do think
 differently to girls and learn at
 different stages and in different
 ways than girls, can allow us to be
 better parents and teachers.

 In encouraging and supporting
 boys develop and progress as boys,
 we can help them in their journey
 to becoming happy, capable and
   caring young men.
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 the amygdala instantly orders the
 adrenal glands and other defensive
 organs to swing into action. This
 process is designed to increase
 the chance of survival in times of
 imminent danger. What makes the
 amygdala of interest to us is its role
 in regulating aggression. When
 the amygdala perceives a threat or
 challenge it fires electrical impulses
 into the hypothalamus (the seat
 of the emotions in the brain) and
 puts it in a nasty mood. While the
 amygdala can emit a chemical and
 electrical impulse that may save
 your life, it can also precipitate
 violence and make matters worse.
 And, yes, the amygdala is larger
 in males than females and helps to
 explain why males are more likely
 to engage in physically violent and
at-risk behaviours.

 There are many differences
 between men and women brought
 about by the environments we live
 in but there is no doubt today that
 the differences in brain structure
 and chemistry cause men and
 women to think differently. It also
 means that boys and girls learn
 differently and have different
    learning needs.

 In teaching boys, there are two
 fundamentals to keep in mind: First,
 boys need order, and second, boys
 need the opportunity for physical
 activity. In terms of order, boys
 need to know who is in charge and
 what are the rules. In the absence
 of order, their testosterone-driven
 makeup leads them to want to set
 up hierarchies and they tend to
 jostle with each other to establish a
 pecking order. (Where the boys are

 the same age and size resolution of
 their problem is made difficult and
 the jostling continues)  However,
 where there is structure and order,
 boys can relax and interact more
effectively with others.

 With regard to physical activity,
 boy’s high energy levels and
 competitiveness need expression
 in order for their bodies and minds
 to develop. Boys also tend to learn
 concepts more easily if they can
 see them put into practice and do
 physical things with their bodies to
 comprehend the idea being taught.
This way, they can use their right-
 brain perceptions to give meaning
 to the left-brain concepts being
introduced.

 The different skills that develop
 in boys and girls at an early age
 in language or problem solving,
 for example, lead to general
 areas of different interests, as we
 all know. But the difference in
 the brain of boys and girls has a
 profound affect upon their learning
 capacities and development. For a
 variety of developmental reasons,
 when compared to girls, boys are 6
 times more likely to have learning
 difficulties than girls. Michael
 Gurian, in his book The Wonder
 of Boys, points out that in the US,
 from elementary grades through
 to high school, boys receive lower
 grades than girls. Eighth-grade
 boys are held back 50% more often
 than girls and by high school, boys
 account for two-thirds of students
      in special education classes.

 But boys are not inferior, just
 different. Accordingly, the way
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 I  thought  it was an interesting
 angle for a super-hero movie
 to have Spiderman, with all
 his super-powers, struggle
 at school. Has it become so
 common place, I thought, for
 boys to struggle with their
 school work that it is to be
expected, even of a super-
 hero?

 But why is it that boys struggle at
 school? Why do they find school
 boring and uninteresting?
 Of course, girls can find school
 boring and uninteresting, too, but
 there appears to be definite problem
 with boys not doing as well as girls
 in school and generally not liking
the whole enterprise.

 While Peter Parker (Spiderman)
 was at his best when he could use
 his imagination, flex his muscles
 and spread a little magic to
 overcome the bad guys, many boys
 want to do same thing, but school
 doesn’t present the same inspiring
  challenges: Why not? I ask.

 The problem doesn’t just lie with
 the modern model of schooling,
 it also has a lot to do with
 understanding that boys and girls
 are different and require different
  approaches to teaching.

 In the past 5 years research into
 the nature of boys has brought
 about a fresh understanding of
 how the male brain develops and
 functions and how teaching boys
needs special attention.

 From the time a baby is born, male
 and female brains are different.
 Indeed, from 6 to 7 weeks after
 conception, embryos designed to
 be male receive a ‘hormone bath’
 of testosterone which influences
 the development of the brain. The
 testosterone actually damages the
 walnut-shaped brain and alters
 its structure and even its colour.
 The left cortex grows slower than
 the right but with the presence of
 testosterone in the blood stream,
 the left cortex of the brain in boys
 grows slower than in girls. Indeed,
 estrogen, the hormone predominant
 in the bloodstream of girls, makes
 the brain grow faster. As the right
 half of the brain grows, it tries to
 make connections to the left. In
 boys, the left half isn’t ready as
 early as in girls and thus the nerve
 cells reaching across from the
 right can’t find a place to connect
 and turn back toward the right side
 to ‘plug in’ there. As a result, girls
 have better connection between
 right and left brain thinking,
 while boy’s right-brain is richer in
internal connections.

 Testosterone doesn’t just play a role
 in male development into manhood
 but has a profound impact on a
 boy’s development of mind and
 body from before they are born.
 At birth, a baby boy has as much
 testosterone in his bloodstream as
 a 12 year old boy. The levels drop
 a few months after birth, and will
 rise again at the age of 4 or 5, for
 reasons that no one understands,
  and again at about 14.

 Throughout his life, testosterone
 will affect a male’s every thought

 and action. Indeed, levels of
 testosterone can rise and fall in
 response to challenge, achievement
 or even failure in any given
 day.  Most experts believe boy’s
 tendency to take risks, to be more
 assertive, to fight and compete,
 to argue, to boast, and to excel
 at certain skills such as problem
 solving, maths and science is
 directly linked to how the brain is
 hardwired and to the presence of
 testosterone.

 While testosterone is the
 fundamental determinant of male
 thinking and behaviour, there are
 two other aspects of male brain
 chemistry and makeup that warrant
 mention. The hormone serotonin,
 which carries information from
 one nerve cell to another, works
 to pacify or soothe the emotions
 and to help an individual control
  his or her impulsive behaviour.
 It also facilitates good judgment.
 Inadequate levels of serotonin tend
 to make people more aggressive
 and violent. If testosterone is
 the petrol that powers the male
 brain , serotonin slows the speed
 and helps one steer.  As you may
 have guessed, females have more
  serotonin than males.

 The third aspect of neurobiology
 that helps us understand the
 differences between males and
 females is the workings of that
 portion of the brain known as
 the amygdala. The amygdala is
 a structure about the size of an
 almond and functions as a small but
 powerful ‘emotional computer’.
 When a physical or emotional
 threat is perceived by the senses,
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By
Dr Christopher Reynolds
British Institute for learning development

 School can be a Struggle, even
if you’re Spiderman
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إلى ثالثة أقسام هي :القطع اخللفي 
اجلانبي ) على السطح اخلارجي لقشرة 
مقدمة الفص اجلبهي ،(القطع السفلي 
احملوري) على اجلانب السفلي األمامي 
من املخ، (والتلفيف الطوقي) حول 
الفصوص اجلبهية، (ويعتبر التلفيف 
اخللفي اجلانبي والسفلي احملوري مركز 
التحكم التنفيذي للمخ ، وبشكل عام 
فإن قشرة مقدمة الفص اجلبهي في 
املخ تعمل على اإلشراف على السلوك 
ومراقبته وتوجيهه وتركيزه وتتحكم 
في عدة قرارات مثل إدارة الوقت ،تكوين 
اآلراء والتحكم في االندفاع والتخطيط 
والتنظيم ،والتفكير النقدي ،وقدرة 
االنسان على التفكير والتخطيط، 
واستخدام الوقت بحكمة والتعامل 
مع اآلخرين تتأثر بهذا اجلزء من املخ ألنه 
مسئول عن كل السلوكيات األساسية 

التي تؤثر على السلوك العام.
وسوف أركز على اجلوانب اخلاصة 
باألطفال الذين يعانون من قصر فترة 
االنتباه وفرط احلركة ADHD وسرعة 
التشتت ... الخ ، إن اجلزء اخللفي اجلانبي 
يعمل على تطويل فترة االنتباه ويساعد 
على التركيز على املعلومات املهمة، 
ويعتبر مدى االنتباه أمر أساسي في 
التعلم والذاكرة للمدى القصير ،فهذا 
اجلهاز يرسل اشارات مهدئة لألجزاء 
احلسية والطرفية في املخ عندما تكون 
بحاجة للتركيز ،ويقلل من املشتتات 
التي تأتي من أجزاء املخ األخرى ،وعندما 
يكون هناك ضعف في نشاط هذا 
اجلزء يصبح الطفل سريع التشتت 
.كما تؤثر قشرة مقدمة الفص اجلبهي 
بشكل كبير في التركيز والتحكم في 

االندفاع. 
تعتبر مشكالت قصر مدى االنتباه، 
سرعة التشتت ،انعدام املثابرة ،املشاكل 
املتعلقة بالتحكم في االندفاعات،  
فرط احلركة  ،عدم التنظيم ،اإلدراك 
اخلاطئ ،صعوبة التعلم من التجارب، 
مشاكل الذاكرة قصيرة املدى ،والقلق 
من املواقف االجتماعية واالمتحانات 

وله  للروح  مادياً   ً إطارا الدماغ  يعتبر 
وفي  الشخصية  تشكيل  في  كبير  دور 
الدراسات  ومن  القرار،  صنع  مهارات 
املخ  لدراسة  أجريت  التي  واألبحاث 
دراسة ترتبط بالطب النووي والتي تطبق 
في بعض العيادات في الواليات املتحدة 
األوروبية،   الدول  بعض  وفي  األمريكية 
وتسمى (SPECT) وهي اختصار حلساب 
الرسم السطحي النبعاث فوتون واحد 
 Single Photon الكمبيوتر  باستخدام 

Emission Computed Tomography
وتقوم بقياس تدفق  أمني).  دانيال  (د. 
الدم في املخ وامناط النشاط األيضي 
 .حيث ميكننا هذا القياس من رؤية 
أمناط املخ التي ترتبط بالسلوكيات 
اتلفة ،ويتم من خالل هذه الصورة 
حتديد املشاكل املرتبطة بالسلوك مما 
يجعل العالج أكثر فاعلية .وما يهمنا 
من هذه الدراسات ما يتعلق باألطفال 
الذين يعانون من تشتت االنتباه واحلركة 

املفرطة. 
هناك خمسة من أجهزة املخ ترتبط 
بشكل وثيق بالسلوك وهي :قشرة 
مقدمة الرأس ) التي تقع في مقدمة 
املخ ،( واجلهاز الطوقي ) الذي يقع بشكل 
طولي عبر اجلزء األوسط من الفصوص 
األمامية واملسؤول عن االنتقال من 
تفكير آلخر ،(واجلهاز الطرفي العميق)  
الذي يقع في مركز املخ وهو مركز 
التحكم في احلالة املزاجية واالرتباط 
باآلخرين ،( والعقد القاعدية ) التي هي 
عبارة عن تكوينات ضخمة في عمق 
املخ تتحكم في سرعة اجلسم املهدرة. 
و(الفصوص الصدغية) التي تقع حتت 
الصدغني وحتت العينني ،وهي تدخل 
في الذاكرة وفهم اللغات والتعرف على 
الوجوه والتحكم في احلالة املزاجية 
وهذه األجزاء تتصل مع بعضها البعض 
بشكل دقيق وعندما يتأثر جزء تتأثر 

بالتالي بقية األجزاء.
وتعتبر قشرة مقدمة الفص اجلبهي 
أكثر أجزاء املخ تطورا ،ًوتقع في الثلث 
األمامي للمخ حتت اجلبهة ،وتنقسم 
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يحسن لكي  الطفل  على  الضغط 
ويفهم أسوأ  الوضع  يصبح  أدائه  من 

يي

السلوك على أنه سوء سلوك متعمد،
ويجب أن يكون املدح وسيلة ملن يعانون
التشجيع ويكون  االضطراب،  هذا  من 

والثناء أكثر فاعلية من الضغط .

احلفاظ في  صعوبة  الطفل   يجد 
ويكون طويلة  لفترة  االنتباه  على 
األعمال يكمل  وال   ، االنتباه  مشتت 
في يكون  وقد   ، إليه  املوكلة  واملهام 
يقوم من  لبعض  وحيرة  صعوبة   األمر 
ي

بالتشخيص كون قصر االنتباه ال يكون
يستطيعون فقد   ، األشياء  كافة  في 
التركيز في األشياء اجلديدة أو تلك التي

ي

تتميز يتحفيز عالي أو متعة أو األشياء
ي ي

نشاط حتفز  املثيرة  فاألشياء   ، افية 
ي

قشرة مقدمة الفص اجلبهي مما يساعد
على التركيز، ومن هنا فإن الطفل ينتج
أكثر عندما يكون أسلوب إعطاء املهارة
صف في  منه  أكثر   ” واحد  مع  واحد   ”
أن ويالحظ   ، األطفال  من  كبير  عدد  به 

يي

االنتباه قصور  من  يعاني  الذي  الطفل 
ال مهمة  أداء  في  ساعات  أربع  يقضي 

ي يي ي

تستحق أكثر من نصف ساعة .
ي ي

األطفال الذين يعانون يالحظ أن لدى 
مستمرة مشاكل  االضطراب  هذا  من 
على التركيز  صعوبة  مثل:  الوالدة  منذ 
األعمال الروتينية املنتظمة كالواجبات
واألعمال  ، املنزلية  واألعمال  املدرسية 
سلبية مشاعر  لديهم  فهم  الورقية 
دائما وهم  الواجبات،  هذه  جتاه  عالية 
لتنشيط واملتعة  االثارة  إلى  بحاجة 

قشرة مقدمة الفص اجلبهي .

للفص القشرة  نشاط  يكون  عندما 
االشارات فإن  منخفضاً،  اجلبهي 
تقلل التي  األخرى  املخ  ألجزاء  الكابحة 

ي

يستطيع اخلارجية حتى  املؤثرات  حجم 
الطفل التركيز تكون بالتالي غير فاعلة

الى يؤدي  مما  احلسية  األجزاء  كبح  في 
املثيرات التي تأتي للمخ، لذا يجد زيادة 

ي

والتركيز االنتباه  في  صعوبة  الطفل 
ومييل عليه،  التركيز  يفترض  ما  على 
املكان أرجاء  في  النظر  إلى  الشخص 
يتم ما  ونسيان  وامللل  به،  يتواجد  الذي 
ال مبعلومات  واملقاطعة  عنه،  احلديث 
وقتا يقضون  ولذلك  باملوضوع،  تتصل 

أطول في إمتام واجباتهم .

بسبب  مشاكل  في  الطفل  يقع 
فقد   ، االندفاعات  في  التحكم  عدم 
يقول شيئا ال يليق لوالديه أو مدرسيه 

ي م

متسرعا  يكون  ما  فغالبا  زمالئه  أو 
ومندفعا

 
والنشاط  والشكوى  التململ 
الذاتي  التحفيز  أشكال  بني  من  املفرط 
االضطراب،  بهذا  املصابون  يستخدمها 
والهيجان،  الضجة  إحداث  وكذلك 
يقوم  وعندما  أهلهم،  يوترون  فهم 
يزيد  عليهم  والصياح  بنهرهم  األهل 
األمامية  الفصوص  نشاط  من  هذا 
 ، بالتركيز  شعورهم  على  ويساعد 
خبير  االضطراب  بهذا  املصاب  فالطفل 
في إزعاج احمليطني به ، وهذا األمر يحدث 
العاطفي  فالهيجان  قصد  دون  لديهم 
ينتج  واالنزعاج  القلق  عن  ينتج  الذي 
مواد كيميائية تؤدي إلى تنشيط املخ ، 
الغضب  إلى  اللجوء  فإن  باملقابل  ولكن 
والهيجان العاطفي واملشاعر السلبية 
كفاءة  من  يقلل  الذاتي  التحفيز  في 
ارتفاع  ألن  اجلسم  في  املناعة  جهاز 

ي ي

نسبة األدرينالني الناجت عن السلوكيات 
يي

يقلل  الصراع  إحداث  إلى  تهدف  التي 
من فاعلية جهاز املناعة مما يؤدي الحقا 
الدراسات  وبحسب  مزمنة  أمراض  إلى 

ي

في  مزمنة  آلالم  يتعرضون  فإنهم 
ترتبط  عضلية  والتهابات  العضالت 

بضعف جهاز املناعة.

وهي من أحد العالمات املميزة لقصور 
احلجرة   : املكان  في  الفوضى   ، االنتباه 

اجلبهي، الفص مقدمة مشكالت من
اجلزء في املشاكل فإن دقة أكثر وبشكل
الفص  مقدمة قشرة اجلانبيمن اخللفي
انخفاض إلى تؤدي غالبا ًما

ي
اجلبهي

وضعف التشتت وسرعة االنتباه مدى
وانخفاضالسرعة  املدى قصيرة الذاكرة
التعبير وانخفاض والالمباالة العقلية
النفس، عن التعبير وصعوبة اللفظي

فتؤدي  احملوري اخللفي اجلزء مشاكل أما
االندفاعات  في التحكم ضعف إلى
احلالة  في التحكم في مشاكل وحدوث
االجتماعية املهارات وضعف املزاجية

السلوك.  في التحكم وضعف

عصبي  وظيفي  خلل  نتيجة  يحدث 
اجلبهي،  الفص  مقدمة  قشرة  في 
لديه  قل  التركيز  الطفل  حاول  وكلما 
من  بدال  اجلبهي  الفص  مقدمة  نشاط 
يؤدي  مما   ، الطبيعي  الوضع  في  يزيد  أن 

ي

إلى سرعة التشتت وقصر مدى االنتباه 
، وعدم النظام ، واحلركة الزائدة ، وليس 
قصور  لديهم  من  يعاني  أن  بالضرورة 

م م

انتباه من النشاط الزائد ، ولكن نصفهم 
مع  االنتباه  قصور  اضطراب  من  يعاني 
النشاط الزائد ، ومشاكل في التحكم 
باالنفعاالت ، وتشير بعض الدراسات أن 

ي

بقشرة  ويرتبط  وراثي  االضطراب  ررهذا 
مقدمة الفص اجلبهي ، وهو يعود جزئيا
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ويصعب  ، واخلزانه  والدرج  واحلقيبة 
يهتمون وال  األشياء،  تنظيم  عليهم 
البدء إلى  ومييلون  الوقت،  مبتابعة 
ولديهم اجنازها،  أو  إمتامها  وعدم  مبهام 
التشتت سرعة  ولكن  وحماس  طاقة 
اجناز، أي  يعرقل  االنتباه  مدى  وقصر 
والتفكير املزاجي  التقلب  ويتسمون 
املصابني معظم  ويعاني  السلبي، 
املزاجي التقلب  من  االضطراب  بهذا 

والعصبية والسلبية.

هناك الكثير من طرق العالج سأذكر
أهمها باختصار: 

من عليه  واحملافظة  التركيز  تنمية   -
في واضحة  محددة  أهداف  وضع  خالل 
الوقت احلاضر وتدوين األهداف الرئيسية
ي

بوضوح 
قوية حوافز  وجود  على  التركيز   -
األعمال عن  واالبتعاد  وإثارة،  ايجابية 

الروتينية
- التنظيم : تعليم مهارات التنظيم 
التغذية أسلوب  استخدام   -

االسترجاعية احليوية 
- التنبيه السمعي البصري

بعد الطبية  العقاقير  استخدام   -
الرجوع إلى الطبيب

- االستماع للموسيقى
- التغذية 

يحتاج قصور االنتباه إلى نظام غذائي
وتنخفض البروتينات  نسبة  فيه  تزيد 
فيه وتقل  الكربوهيدرات  نسبة  فيه 
الغذائي النظام  وهذا   ، نسبيا  الدهون 
الدم في  السكر  نسبة  توازن  إلى  يؤدي 

ويساعد على زيادة الطاقة والتركيز .
البروتينات التي ينصح بتناولها :

- اللحوم اخلالية من الدهون
- األجبان التي حتتوي على نسبة دهون

منخفضة

- البندق
- البقوليات

بعض  مع  سبق  ما  تناول  ويفضل 
اخلضروات

وجبة االفطار النموذجي :
( البيض ، جبنة قليلة الدسم ، وحلم 

خال من الدهن مثل حلوم الدجاج )
وجبة الغذاء النموذجي :

سمك سلطة  ،أو  فراخ  حلم   ، تونة   )
ي

طازجة مع خليط اخلضروات )
وجبة العشاء النموذجي :

مع  توازن  إلحداث  أكثر  كربوهيدرات   )
ي

اللحم اخلالي من الدهن واخلضروات ) 
ويجب اإلبتعاد عن :

 ، الكيك   )  : البسيطة  السكريات 
اآليس كرمي ، الفطائر احملالة ، والسكر ) 

الكربوهيدرات البسيطة التي تتحول 
األرز   ، الباستا   ، اخلبز   )  : سكر  إلى 

ي

والبطاطس ) 
من  يزيد  الغذائي  النظام  هذا  إن 
التي  املخ   في  الدوبامني  مستويات 
في  قصور  من  يعاني  من  يحتاجها 

االنتباه .
أما استخدام املكمالت الغذائية فله 
زيادة  على  ويساعد  أيضا  إيجابي  تأثير 

مم

استشارة  بعد  ولكن  والطاقة  التركيز 
الطبيب، ويعتبر التيروسن مناسباً، كما 
العنب  ببذور  الغنية  املكمالت  تعتبر 
من  تزيد  ألنها  مناسبة  الصنوبر  وحلاء 
في  الدم  وتدفق  الدوبامني  مستويات 
الطاقة  زيادة  على  تساعد  كما  املخ، 

والتركيز والتحكم في االندفاع.

www.amenclinic.com
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البيئة الطبيعية. وقد يتأثر الوعي املعرفي 
عندهم،  واملكانية  اإلجتماعية  للعالقات 
مساحة   على  بدوره  يؤثر  الذي  األمر 
االهتمامات الشخصية PSP. مما يجعلهم 
وبني  بينهم  احلقيقة  املسافة  يدركون  ال 
معهم،  التفاعل  مدى  على  فيؤثر  اآلخرين 
من   ً كثيرا الكفيف  يقترب  أن  يظهر  فقد 
شخص غريب، أو يبدو أنه بعيد من شخص 

يعتبر صديقاً له.

يشعر  الدراسات،  من  للكثير  وتبعاً 
املكفوفون بأنهم معزولون اجتماعياً علماً 
من  الكثير  على  ينطبق  الشعور ال  هذا  أن 
الكفيف  أن  الواضح  ومن  البصر،  ضعاف 
من  خوفاً  االجتماعية  التجمعات  يتجنب 
 ً ونظرا واألشياء  بالناس  اإلرتطام  أو  األذى 
ال  وقد  بحرية،  التحرك  على  قدرته  لعدم 
تصل الرسالة بشكل دقيق للمعاق بصرياً 
ال  قد  أو  به،  احمليطة  واألحداث  الناس  من 
يتمكن من رؤية احلقيقة نتيجة عدم رؤيته 

لإلمياءات واإلشارات وتعابير الوجه.

وعلى الرغم من التدخل املبكر والتدريب 
أن  إال  بصرياً  للمعاقني  املقدم  والتأهيل 
عما  بالرضا  متدني  إحساس  لديهم 
يقومون به باملقارنة مع زمالئهم املبصرين، 
انخفاض  إلى  يقود  العمل  عن  الرضا  وإن 
اإلقالة  أو  االستقالة  وبالتالي  اإلنتاجية 
بعدم  أيضاً  مرتبط  األمر  وهذا  العمل،  من 
تفهم زمالء العمل للكفيف وفشلهم في 

التعامل معه والصبر على احتياجاته.

على                     أيضاً  البصرية  اإلعاقة  تؤثر 
أيضاً  وتتأثر  للفرد،  االجتماعي  التفاعل 
 Personal مساحة  االهتمامات الشخصية
املسافة  وهي   (PSP)  Preference  Space
اإلعتيادية التي يضعها الناس بينهم وبني 
خالل  محيطهم  في  األخرين  األشخاص 
البصر  وألن  اإلجتماعي،  التفاعل  عملية 
ً هاماً في احملافظة على مساحة  يلعب دورا
االهتمامات الشخصية فقد يواجه املعاقون 
هذه  واستخدام  تعلم  في  صعوبة  بصرياً 
املساحة، وااالت غير اللفظية األخرى في 
إضافة  الناجحة.  االجتماعية  التفاعالت 
املعاقون  األشخاص  يتأخر  فقد  ذلك  إلى 
في  اإلعاقة  بهذه  أصيبوا  الذين  بصرياً 
املفاهيم  تطوير  في  مبكرة  عمرية  مراحل 
بالعوامل  أيضاً  يرتبط  وهذا  اإلجتماعية، 
املرتبطة  واردة  واالجتماعية  املعرفية 
البصرية  اإلعاقة  تفرضها  التي  بالقيود 

على الفرد.

ويتفاعلوا  الناس  يفهم  ما  قدر  وعلى 
بصرياً،  املعاقني  األشخاص  مع  ويتعاونوا 
املسافة  على  ذلك  يؤثر  ما  قدر  على 
وبني  بينهم  املعاقون  سيضعها  التي 
في  وخاصة  بهم  احمليطني  اآلخرين  الناس 

التجمعات واملناسبات االجتماعية.
هم  بصرياً  املعاقني  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
سلوك  واكتساب  تعلم  على  قدرة  أقل 
اإلمياءات  مثل  اللفظي  غير  التواصل 
على  قادرين  غير  ألنهم  واالشارات، 
في  اللفظية  غير  الفعل  ردود  مشاهدة 

صفاتي
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وقد أشار Warren (1984) إلى أن األطفال 
ً في عدة  ذوي اإلعاقة البصرية يظهرون تأخرا
مجاالت تطورية من مراحل حياتهم، مبا في 
واملعرفية،  واللغوية  احلركية،  املهارات  ذلك 
الطفل  عند  اللعب  مهارات  على  يؤثر  مما 
الزائدة  احلماية  عن  ناهيك  البصر،  ضعيف 
أطفالهم  مع  األمور  أولياء  يتبعها  التي 

بحجة احلماية من األخطار.

وجود  إلى  الباحثني  بعض  أشار  لقد 
على  البصر  وضعف  االكتئاب  بني  ارتباط 
شخصاً  يفقد  الذي  الشخص  أن  أساس 
الشديد  باحلزن  يشعر  عليه   ً عزيزا شيئاً  أو 
فقدان  ميثل  البصر  فقدان  وإن  واالكتئاب. 
فقدان  وبالتالي  اجلسم  في  مهم  عضو 

احلصول على املعلومات.

االرتباط  إلى   Karlsson (1998) أشار  وقد 
بني اإلعاقة البصرية وبني املستوى املتدني 
اللحظات  ووجود  احلياة،  في  السعادة  من 
االكتئاب  وأعراض  واألزمات،  الصعبة 
والعزلة،  والتعب،  النوم  وصعوبات  كاحلزن 
العامة.  الصحة  وضعف  والتوتر،  والقلق 
الباحثني  يشر  فلم  املعرفية،  اجلوانب  أما 
املعرفية  القدرات  في  اختالف  وجود  إلى 
ولكن  واملبصرين،  املكفوفني  بني   العامة 
 Divergent التشعبي   التفكير  حيث  من 
  (1999) Markham & Wyver   فقد أفاد Thinking

التفكير  في  تساهم  التي  العوامل  أن 
تتأثر  قد    Thinking  Divergent التشعبي  
بشكل عكسي عند األطفال ذوي اإلعاقة 
األطفال  مع  باملقارنة  الشديدة،  البصرية 
عن  يعبر  الذي  التفكير  هذا  املبصرين، 
القدرة على الوصول إلى عدة حلول لنفس 
إبداعية  بجوانب  يرتبط  والذي  املشكلة، 
عند الشخص وبسلوكيات التجديد واألداء 
والرغبة  التغيرات،  مع  والتكيف  الدراسي 
عن  يعبر  وهو  واالستثارة،  التجديد  في 

مرونة في التفكير.

أشارت النظريات إلى أن األشخاص املعاقني 
استراتيجيات  الزمن  مع  يطورون  بصرياً 

مختلفة للتكيف مع إعاقتهم، كمحاولة 
  Persson جلعل واقعهم أفضل، حيث أشار
إيجابية،  استراتيجيات  ستة  هناك  أن 
يتبعها  سلبية  استراتيجيات  وخمسة 

املعاقون بصرياً وهي:

االستراتيجيات اإليجابية:
الشخص  مييل  حيث  التقبل:  1- 
اجلوانب  على  والتركيز  إعاقته  تقبل  إلى 
يستثمرها  وكيف  حياته  في  اإليجابية 
ظل  في  جديد  من  حياته  بناء  ويعيد 

اإلعاقة.
والتي  احمليطة  بالبيئة  الثقة  2- 
من  االجتماعي  الدعم  تقبل  تتضمن 
عند  الديني  العامل  يكون  وقد  اآلخرين، 

الشخص باعثاً على الراحة واألمل.
القدرة  وهي  اإليجابي:  التجنب  3- 
املواقف  عن   ً بعيدا االنتباه  حتويل  على 
اإلشكالية واخلوف من اإلعاقة، إنها ليست 
عن  لإلبتعاد  طريق  هي  بل  لإلعاقة  إنكار 
للموسيقى  كاالستماع  واحلزن،  القلق 
في  واالنخراط  الناس  ومقابلة  واملشي 

بعض األنشطة.
تصغير اإلعاقة واعتبار أن وضعه  4- 
ضعيف  ينظر  كأن  غيره،  من  أحسن 
من   ً كثيرا أفضل  بأنها  حالته  إلى  البصر 

الكفيف.
حتمل  ويعني  االستقالل:  5- 
احلفاظ  في  الشخصية  املسؤولية 
املشكالت  إلى  بالنظر  احلياة  جودة  على 
املتعلقة بالبصر على أنها حتديات ال بد من 
يكون  حيث  السيادة،  لتحقيق  مواجهتها 
على  باحلصول  إحساس  بصرياً  املعاق  لدى 
قيمة  تعطيه  ألنها  باستمرار  السيادة 
للذات عندما يعتمد على نفسه وال يطلب 

مساعدة اآلخرين.
فقدان  وتعويض  التحكم  6- 
املعينات  على  كاحلصول  الوظيفة، 
األعراض  إلى  واالنتباه  والتقنية،  املساعدة 
التي من املمكن أن تتطور وبالتالي التحكم 

في تأثيراتها.
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باإلعاقة  االعتراف  وعدم  االنكار   1
في  والعيش  الشفاء،  أمل  على  والعيش 
اخليال وأحالم اليقظة، مثل املريض املصاب 
يبقى  والذي  عينيه،  بكلتا  باجللوكوما 
على  املرض  من  الشفاء  أمل  على  يتصرف 
باستحالة  أخبروه  قد  األطباء  أن  الرغم 

إعادة البصر إليه.
2 االستياء، والذي يحمل املرارة واحلسرة 
ملرض  ضحية  أصبح  الشخص  أن  على 
باإلستياء  يشعر  حيث  بعينيه،  إصابة  أو 
ال  أعمال  بعدة  يقوم  السابق  في  كان  ألنه 

يستطيع القيام بها في الوقت احلالي.   
3 اخلجل والشعور بالدونية باملقارنة مع 

الناس املبصرين واالختالف عنهم. 
بأنه  الشعور  يتضمنه  مبا  العزلة،   4
من  فهمه  إساءة  ويتم  مستثنى  أو  غريب 
االنعزال  إلى  مييل  يجعله  مما  اآلخرين،  قبل 

عن اآلخرين وجتنب التفاعل االجتماعي.
5 الشعور بعدم القدرة والضعف وعدم 

احليوية والروح التشاؤمية.

بصرياً  املعاق  أن  سبق  كما  املالحظ  من 
سلبية  أو  إيجابية  استراتيجيات  يطور  قد 
احمليطة  والبيئة  إعاقته  مع  التعامل  في 
النفسي   الدعم  إلى  فهويحتاج  لذلك  به، 
إلى  تنقسم  والتي  التأهيل،  عملية  أثناء 

مستويني:
 األول على املستوى العاطفي، واملستوى 
األنشطة  مع  التعامل  في  هو  الثاني 
يعتمد  أصبح  حيث  اليومية،  احلياتية 
أخصائيي التأهيل حديثاً على ضرورة تغيير 
الشخص  قدرات  وتعزيز  البيئة  مطالب 
املعاق، وتزويده باستراتيجيات التعامل مع 
التأهيل  خطة  عبر  وذلك  احمليطة  البيئة 

.Individual Rehabilitation Plan الفردية
متعددة  التأهيل  خطة  من  الهدف  إن 
البصر  لضعيف  تقدم  والتي  التخصصات 
إعاقته،  مع  التكيف  على  مساعدته  هو 
احلياة  مبهارات  القيام  على  ومساعدته 
اخلطة  هذه  جناح  وإن  باستقالل،  اليومية 
العوامل  من  كثير  على  يعتمد  الفردية 

االستياء  كمقدار  املعاق،  عن  النفسية 
ومدى  حياته،  عن  رضاه  ومدى  اإلعاقة  من 
واألصدقاء،  األسرة  من  يتلقاه  الذي  الدعم 
ومدى تقديره لذاته، ومستوى الضغط الذي 

يتعرض له، والدافعية.

إن االهتمام بالعوامل النفسية عند املعاق 
عملية  خالل  األهمية  غاية  في  أمر  لهو 
التأهيل والتكيف مع اإلعاقة، وإن مدى شدة 
التكيف  مدى  على   ً مؤشرا يعتبر  ال  اإلعاقة 
يواجهها  التي  الصعوبات  أو  النفسي 
أن  حني  في  اليومية،  حياته  في  الشخص 
ً في مدى  ً كبيرا العوامل النفسية تلعب دورا

قدرة املعاق على مواجهة اإلعاقة.

لذلك فمن املهم عند العمل النفسي مع 
القدرة  جوانب  على  التركيز  بصرياً  املعاقني 
التي ميتلكونها، والبحث عن اجلوانب املتبقية 
واإلجنازات التي قام بها الشخص في حياته، 
دون  إعاقته  مع  التكيف  على  عزميته  وبعث 
ومساعدته  لها.  االستسالم  ذلك  يعني  أن 
على الوعي بالسلوك الذي يقوم به والتبصر 
املشاعر  أسباب  على  والتعرف  بأسبابه، 
أكثر  كان  كلما  ألنه  تداهمه،  التي  السلبية 
وعياً بأسباب السلوك كلما كان أكثر حتكماً 

في سلوكه وانفعاالته.
النفسي  األخصائي  يركز  أن  املهم  ومن 
وعلى  السلوك  تعديل  تقنيات  على 
من  كثير  هناك  ألن  عليه،  والتعرف  تغييره، 
اخلاطئ.  التعلم  من  تنبع  التي  السلوكيات 
البصر  لضعيف  التدريبية  فاملهارات  كذلك 
التدريب  حيث  به،  اإلهتمام  ينبغي  أمر  هي 
كبقية  اخلاصة  بأعمالهم  القيام  على 
بصرياً  املعاقني  أن  عن  ناهيك  اآلخرين، 
االنفعالي  الدعم  من  كبير  قدر  إلى  بحاجة 
التي  الترفيهية  واألنشطة  واالجتماعي 
قد  التي  السلبية  املشاعر  من  تخلصهم 
اخلارجي،   العالم  مع  والتواصل  يواجهونها، 
التي  اخلاصة  واملهارات  امليول  وتنمية 
اإلحساس  بصرياً  املعاق  وإعطاء  ميتلكونها، 
بالقدرة دون التعامل معه على انه غير قادر 
وال يستطيع، وإن إحساسه بالقدرة وإعطاءه 
مساحة من احلركة واحلرية يبعث فيه الثقة 
بالنفس وامليل ملواجهة الواقع الذي يعيشه 

واكتساب خبرات حياتية جديدة.
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عملي  أبدأ  أن  قبل  إلي  طلب  لو 
هذا  في  أكتب  أن  خاص  كمقرر 
املوضوع لكنت ترددت بعض الشئ 
، ولكني اليوم وبعد ست سنوات من العمل 
في هذا امليدان على صعيد عاملي وإقليمي 
وحسية   ، علمية  خبرة  من  لي  توفر  وما 
أجد نفسي مندفعة للكتابة ليس بقصد 
القضايا  بهذه  الوعي  ورفع  التجربة  نقل 
فحسب، وإمنا ألشارك القراء مبا أدهشني الى 
حدود الصدمة أحياناً من بعض املمارسات 
والتعديات التي تقع على حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة ، وعلى مفهوم وقيم الكرامة 
اإلنسانية التي تشكل أساساً تستند اليه 
إنسانية اإلنسان . كما أنني أجد متعةً قد ال 
يساويها العائد من عمل آخر عندما أشعر 
األفراد  إحتياجات  يالمس  قد  جهدي  بأن 
املهمشني  ومعاناة  األسر  حياة  ونوعية 
آثرت  أو  اإلنغالق  اختارت  التي  البيئات  في 
حيال  األخالقية  ملسؤولياتها  التناسي 
األشخاص الذين تختلف قدراتهم ، وتتنوع 
إلمكاناتهم  التجاهل  ويجري  احتياجاتهم 
الذين  األشخاص  هؤالء  ومساهماتهم، 
شخص  مليون   650 الـ  عددهم  يتجاوز 
يزيد  مبا  أعدادهم  وتقدر  العالم  في  معاق 

على 30 مليون في عاملنا العربي.
 

الفئة  هذه  لواقع  أعرض  أن  وقبل 
ومسؤولياتنا جتاهها وموقفنا بني  اتمعات 
الحتياجات  اإلستجابة  في  العاملية 
ومتطلبات هذه الفئة أود أن أعرض ملفهوم 

اإلعاقة وتطوره أوالً .

لقد مر املفهوم الذي نستخدمه للداللة 
بتحوالت  اليوم  باإلعاقة  نسميه  ما  على 
الوسم  بني  تباينت  والداللة  اللفظ  في 
 ، التكرسح   ، التخلف   ، الغباء   ) بالـ  لهم 
الطرش، الضرير ) . إلى أنهم ذوي احتياجات 
ذوي  أشخاص  كونهم  إلى  وصوالً  خاصة 

إعاقات .

بالنظرة  املفاهيم  هذه  ارتبطت  وقد 
وأسبابها  اإلعاقة  ملعنى  اتمعية 
اإلستجابة  وحتددت  ناحية  من  وطبيعتها 

ضوء  على  املعاقني  لألشخاص  اتمعية 
طويلة  لفترة  سادت  حيث   . النظرة  هذه 
أنها  على  اإلعاقة  ترى  التي  املعتقدات 
األمر  خارجية  لقوى  نتاجُ  أو  سماوية  لعنة 
تتشكل  اتمعية  اإلستجابة  جعل  الذي 
اإلقصاء  أو  القمع  أو  الرفض  أساس  على 
وخالل   . اإلعاقة  لديهم  الذين  لألشخاص 
التربوية  العلوم  وبتطور  املاضي  القرن 
األفراد  بعض  لدى  أن  املربون  أكتشف 
التكييف  وفي   ، التعلم  في  صعوبات 
دعاهم  الذي  األمر  التعليمي  للبرنامج 
لها  فئة  أنها  على  الفئة  هذه  لتصنيف 
هذا  وشاع   . خاصة  تعليمية  احتياجات 
املفهوم وانسحبت دالالته على كافة األفراد 
احلسية،  قدراتهم  في  يختلفون  الذين 
الكثيرون  ووجد   . البدنية  أو  العقلية   أو 
على  تقدماً  املصطلح  هذا  استخدام  في 
ملشاعر  ومراعاة  السابقة  اإلستخدامات 
هذا  أن  إال  وأسرهم.  املعاقني  األشخاص 
املفهوم بقي عنصر تضليل كونه نابعُ من 
نظرة تعليمية ومتجاهالً حلقوق األشخاص 
والتأهيل  املتساوية  املعاملة  في  املعاقني 
الصحية  والرعاية  واخلدمات  املالئم، 
املالئمة ، وحق العيش في بيئة ممكنة تتيح 
لهم فرص الوصول الى املعلومات واملرافق 
إضافة   . للخدمات  مناسبة  مبنافذ  ومزودة 
والثقافة   ، والرياضة  والعمل  التعليم  الى 
ومع   . وغيرها   ، األسرية  واحلياة   ، والدين   ،
منظومة  وتبلور  احلقوقية  النظرة  تطور 
حقوق اإلنسان بدأ العالم يتنبأ إلى أولوية 
توفير احلقوق املدنية والسياسية والثقافية 
واإلقتصادية واإلجتماعية لإلنسان بصفته 
القدرة  في  تنوع  عن  النظر  وبصرف  إنسان 
التي  الثقافة  هذه   . املظهر  في  واإلختالف 
ومروجني  لها  وكالء  أنفسنا  جميعاً  جند 

ملبادئها ومنطلقاتها . 

لقد تبلورت هذه النظرة خالل التسعينات 
القواعد  إقرار  ومع  املاضي،  القرن  من 
نحت  والتي  الفرص  لتكافؤ  املعيارية 
بالتعريف إلى منحى حقوقي وتعاملت مع 
قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة من منطلق 

حقوق اإلنسان .

 –
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وإعداد  بصياغة  النظرة  هذه  وتكرست 
ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية  االتفاقية 
أواخر  في  رسمي  بشكل  وإقرارها  اإلعاقة 

2006م .

موقعي  مهام  وبحكم  ذلك  اجل  فمن 
كمقرر خاص لألمم املتحدة معني باإلعاقة 
الست  السنوات  وخالل  مكتبي  عمل 
جتاه  الدول  إجراءات  رصد  على  املاضية 
االعاقه  ذوي  األشخاص  حقوق  تطبيق 
اإلجراءات  لتلك  العاملي  املسح  خالل  من 
وبجهد موازي قمت بزيارات عديدة لألقاليم 
على  متنوعة  فعاليات  وحضرت  اتلفة 

املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي .

مالزماً  لإلجراءات  التطبيق  كان  وملا 
نفذ  فقد  عليه   ً ومستندا الوعي  ملستوى 
إعالمية  وورش  توعية  حمالت  املكتب 
وندوات برملانية بغرض رفع الوعي واملدافعة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  واملناصرة 
سواء من خالل تطبيق القواعد املعيارية أو 
الدعوة إلى املشاركة أثناء أعمال االتفاقية 

والتوقيع والتصديق عليها .

وأهمية  البرنامج  شمول  من  وبالرغم 
حاولت  أنني  إال  املتنوعة  أبعاده  تناول 
أن  والفعاليات  األنشطة  كافة  وخالل 
الفئات  من  موعة  خاصة  عناية  أوجه 
اإلهمال  من  طويلة  لفترات  عانت  التي 
وغابت قضاياها اخلاصة عن أجندة أولويات 
املؤسسات الرسمية واألهلية. حيث متثلت 
هذه الفئات في : الطفل ذو اإلعاقة ، املرأة 
واالجتماعية  النفسية  اإلعاقات   ، املعاقة 
وقد   ، باإلعاقة  الفقر  وعالقة   ، والنمائية 
خالل  من  القضايا  تلك  على  التركيز  جاء 
التواجد في الكثير من الفعاليات املتعلقة 
ورشة  منها  كان   ، الفئات  هذه  بقضايا 
عمل عن املرأة املعاقة التي نفذها املكتب 

الدولي»  التأهيل  «منظمة  مع  بالتعاون 
املرأة  على  كان  فالتركيز  أتوقف..  وهنا 

املعاقة العربية .

أن  على  أؤكد  أن  أود  املقام  هذا  وفي 
ومتعدد  شائك  اإلعاقة  ذات  املرأة  موضوع 
األبعاد: كونها امرأة ، وكونها معاقة، وفي 
عربياً  ولكن   . فقيرة  كونها  كثيرة  أقاليم 
هناك البعد االقتصادي باإلضافة إلى البعد 
تعاني  كثيرة  مناطق  في  حيث  السياسي 
ويزداد   .. واحلروب  الصراعات  آثار  املرأة  هذه 
الثقافي  البعد  أضفنا  إذا   ً تعقيدا األمر 
جتاه  السلبية  االجتاهات  في  يترجم  الذي 
الشخص املعاق بصفة عامة واملرأة املعاقة 
بصفة خاصة لدرجة اإلنكار.. والتهميش..

أما فيما يتعلق بأولياء األمور أو بأسر ذوي 
اإلعاقة فهم إلى جانب ذوي اإلعاقة عليهم 
باحلقوق  وسأبدأ  حقوق  ولهم  واجبات 
وأهمها املساندة اتمعية وتبدأ بالتوعية 
اخلدمية  واملساندة   ، األسرة  دور  بأهمية 
مع  املؤسساتي  الدور  تكامل  في  املتمثلة 
واجبات  وأهم  التأهيلي  اجلانب  في  األسرة 
األسر املبادرة بطلب الدعم من اتمع جتاه 
ذوي اإلعاقة من أبنائهم والتعامل مع األبناء 
دائرة  من  إما  واخلروج  حقوقي  منطلق  من 
العزل واالنغالق على األبناء من ذوي اإلعاقة 
تسليط  في  عليهم  بالتركيز  املبالغة  أو 
التعاطف  الستجالب  عليهم  الضوء 
ثقافة  مع  يتضادان  فاحلالتني   .. والشفقة 
حقوق اإلنسان ومع حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة . 

وقد  الطريق  هذا  على  عديدة  احملطات 
حاولت أن أقف معكم عند بعضها والذي 
له  اإلستجابة  من  فرغنا  قد  بأننا  أقول  ال 
هذا  جوانب  مالمسة  بدايات  في  ولكننا 
والعمل  طويلُ  أمامنا  والطريق  املوضوع 
املطلوب أكثر وأكبر من أن تنفذه حكومة 
تنهض به  وإمنا هو جهد  بعينها ،  جهة  أو 
كل قوى اتمع وتقع مسؤوليته على كل 

أفراده .
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الصفحة  هذه  كتابة  بدأت  قد  كنت 
 ً في العدد األول من الة بقولي «كثيرا
وأتعامل  بصرياً  معوق  أنني  أنسى   ما 
وختمت  األساس.  هذا  على  محيطي  مع 
مقالي ”بان الصعوبة تكمن دائماً في البداية 
التعامل  كيفية  في  شخص  ألي  بالنسبة 
فيه  يعيش  أن  املفترض  الواقع  مع  والتأقلم 
تخطي  بالفعل  واستطعت  له،  تقبله  ومدى 
الرؤية   هو  البصر  ألن  البصر  فقدان  مشكلة 
الفسيولوجية ملا ميكن إبصاره والتعرف عليه 
من خالل العني اردة وفي حال فقدانه ستنوب 
الرؤية  هي  البصيرة  أما  التعويضية.  احلواس 
بالقلب من خالل الوعي والثقافة والطموحات 
تستمد  التي  العناصر  ألنها  بالنفس  والثقة 
من خاللها القدرة على مواجهة اآلثار الناجمة 

عن فقدان البصر مهما كانت قتامتها».

ولكن واقع احلال يبدأ عندما تخرج من بيتك  
من  حولك  يدور  مبا  تصطدم  وتبدأ  صباح   كل 
مصاعب احلياة اليومية كعدم أهلية الرصيف 
أن  الكفيف،إال  أو  للمبصر  سواء  عليه  للسير 
الصعوبة تتفاقم على الكفيف خلطورة ما قد 
يصطدم به من براميل النفايات الكبيرة التي 
أن اصطدمت بها ينتهي وضعك باملستشفى. 
األخضر  الشجر  جتعل  التي  الزرع   أحواض  أو 
يسلبك حق الطريق في املشي. وهناك عوائق 
السطور  هذه  في  احصرها  أكاد  ال  إضافية 
إلدارة  البنك  الى  حتتاج  أنت  كذلك  احملدودة. 
أنك  إال  وذاتيه  مستقلة  بصورة  املالية  أمورك 
في  رغبتك  عند  منك  يطلب  البنك  أن  تفاجأ 
شاهد  إحضار  يطلب  بنكي  حساب  فتح 
حساب  بفتح  للموظف  ليتسنى  لك  ومعرف 
ال  قاصر  إنسان  بأنك  ذلك  لك.ويشعرك  بنكي 
تستطيع  أن تدير أمورك املالية بنفسك.ويؤكد 
يستطيع  وال  النظام  هو  هذا  أن  املوظف  لك 
تغييره. وتتفاقم املشكلة عندما تقرر أن ترفه 
أنك  وتشعر  العقبات  تلك  من  نفسك  عن 
لعلك  رياضي  نادي  الى  الذهاب  الى  بحاجة 
باأللعاب الرياضية تهرب من واقعك. وتصطدم 
باعتذار مسئول التسجيل في النادي الرياضي 
بالنادي  التحاقك  قبول  يستطيع  ال  ألنه 
ممارستك  يشكله  وما  البصرية  إلعاقتك 

لأللعاب الرياضية في النادي على سالمتك.
وأخيرا ليس لك إال اللجوء لعموم الناس في 
عندما  الكبرى  املشكلة  تكمن  وهنا  اتمع 
الرصيف  على  العوائق  لك  وضع  الذي  أن  جتد 
هو أيضاً من عموم الناس وموظف البنك من 
من  أيضاًً  الرياضي  النادي  ومسئول  الناس، 
الناس. فهنا تعجز البصيرة أن تنتقم منك الى 
يستهويهم  لم  ببساطة  ألنهم  الناس  هؤالء 

أن يتبصروا فيك وان يكون لهم بعد نظر أكثر 
أو  اليومية  حياتهم  روتني  جتاوز  على  يعينهم 
األنظمة املقيدة على أوراقهم. أو التعرف على 
املعوق  الشخص  وإمكانيات  قدرات  حقيقة 

بصرياًً فترى ما هي دواعي وأسباب كل ذلك؟ 
عن  واملسئولون  واملثقفون  املربون  عجز  هل 
توعية هؤالء الناس أم نحن املعوقني عجزنا عن 

تعريف اتمع بقدراتنا؟
وعلى أي حال تلك احلقائق تضعنا أمام صورة 
حقيقية تتمثل أننا كمجتمع ضحية أنفسنا 
فال املسئول قام بدورة وال املفكر فكر مبا يجب 
أن يفكر به، وحترك على هذا األساس. وال الفرد 
كمواطن شعر مبسئوليته كمواطن فأصبحنا 

ضحية أنفسنا.

الرسالة تكمن في أن املعوق بصرياً قد يكون 
في طريقة للتكيف مع حالته وتنامي بصيرته 
إال أن بصيرته ال تكفيه ألن تكون األمور معه 
ً على  جيده فالبصيرة بحد ذاتها ليست حكرا
للمبصرين  حاسة  هي  بل  فقط  املكفوفني 
واملكفوفني على السواء، وهي صفة من الذات 
بحاجة  الناس  وكل  البصير  فهو   .. اإللهية 

للبصيرة.
تنم  استعرضت  التي  الشواهد  وإجمالي 
على أن الذي يفكر في تخطيط الرصيف  لم 
صنع  قد  أنه  في  التفكير  من  بصيرته  متكنه 
عقبة لشخص آخر وتسبب له في أذى وإعاقة 
على احلركة، ألنه استخدم بصره دون بصيرته.
يحسن  لم  الذي  األخصائي  أو  والطبيب 
لم  أو  علمه  خانه  وقد  مريضه،  مع  التعامل 
من  بشيء  مهمته  إكمال  في  الصواب  جانبه 
إلى  لالحتياج  والتأمل  النظر  في  البصيرة 

التعامل اإلنساني مع مريضه. 
يكون  بأن  فكره  عن  غاب  الذي  واملفكر 
في  العناية  ضرورة  في  للمجتمع   موجهاً 
تنمية بصيرته في حركته اليومية وتوجهاته 
عنه  غابت  قد  وأيضاً  الناس  مع  وتعامله 

البصيرة.
ومتسك  حلالته  استسلم  الذي  واملكفوف 
بحبل اليأس لينقذه من الغرق في بحر الظالم 
أيضاً غابت عنه بصيرته لكي ميسك في حبل 

النور والبصيرة بدالً من الغرق في الظالم.
وفي امل العام جند أن كل هذه األمور هي 
ألنفسنا،  فيه  تسببنا  ملا  متراكمة  نتيجة 
فليس علينا أن نلوم أنفسنا فواقع احلال يؤكد 
ضحية  فاملفكر   .. أنفسنا  ضحية  أننا  لنا 
والكفيف  سلطته..  ضحية  واملسئول  قلمه.. 
ضحية ظلمته.. ألنه ال أحد منا قام بدوره كما 

يجب. 
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أهم  من  املؤهلة  البيئة  تعتبر   
عليها  تقوم  التي  واألسس  املكونات 
مكونات  عملية الدمج، وتعتبر كذلك من 
األشخاص  متكني  في  العملية  هذه  جناح 
ذوي اإلعاقة من االنخراط في إطار التعليم 
تعتمد   املدارس  في  املؤهلة  البيئة   . العام 
على مجموعة من العوامل ، والتي أهمها:

املكان  في  الهندسية  املواصفات  توفر 
من  املعاقني  األشخاص  متكن  والتي 
من   ً بدءا املدرسة  مرافق  جميع  استخدام 
موقف احلافالت في املدرسة مرورا  مبداخل 
مبرافق  وانتهاء  الدراسي  والصف  املدرسة 
املدرسة اتلفة والتي يستخدمها الطالب 

اآلخرين. 
وأجهزة  مساعدة  ووسائل  أدوات  توفر   
تساعد الطالب املعاق  على تلقي التعليم 

ومتابعة الدروس . 

املواصفات  أو  املؤهلة  بالبيئة  يقصد  ال 
الهندسية  اخلاصة باملعاقني هو عزل هذه 
اآلخرين  الطالب  عن  الطالب  من  الفئة 
مصعد  أو  لهم  خاصة  مداخل  إيجاد  أو 
خاص بهم, بل املقصود هو توفر مواصفات 
ومرافقها  املدرسة  في  معينة  هندسية 
بحيث متكن الشخص املعاق من استخدام 
املعاق  غير  الطالب  مثل  مثله  املرافق  هذه 
يجب  بالطالب  اخلاص  املدرسة   فمدخل   ،
متكن  خاصة  مواصفات  على  يشتمل  أن 
واألمر   ، استخدامه  من  املعاقني  الطالب 
نفسه في مختبر العلوم أو صالة الرياضة 

أو املكتبة أو صالة الطعام  . 

29
2006

 يلزم القانون االحتادي رقم 29 لعام 2006 
بيئة  توفير   ( املادة( 22  اخلامس -  الفصل   –
حيث   ، العامة  األماكن  جميع  في  مؤهلة 

تنص هذه املادة على : 
احلق  خاصة  احتياجات  صاحب  لكل   ”   
في بيئة مؤهلة ، والوصول إلى املكان الذي 
في  وجاء   .” إليه  الوصول  غيره  يستطيع 
املادة( 23) : تقوم اجلهات املعنية بالتنسيق 
واملوصفات  املعايير  لتحديد  بينها  فيما 
واملرافق  باملنشآت  اخلاصة  الهندسية 
مجلس  قرار من  يصدر بها  والتي  العامة ، 
الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويحدد القرار 

املعايير  هذه  لتطبيق  الالزمة  الضوابط 
عليها،  الواردة  واالستثناءات  واملواصفات 
املنشآت  بتأهيل  يتعلق  فيما  كله  وذلك 
اخلاصة  االحتياجات  صاحب  الستعمال 
إحلاق  وعدم  سالمته  ومتطلبات  وحاجته 
على  القرار  هذا  أحكام  .وتسري  به  األذى 
القطاعني احلكومي واخلاص ، إال ما استثنى 

منها بنص خاص فيه.

في  متاحة  كانت  التي  التربوية  البدائل 
أمام  املاضي  القرن  وثمانينات  سبعينات 
في  مقبولة  تعد  لم  املعاقني  األشخاص 
الوقت احلالي مع التطور احلاصل في مجال 
التربية اخلاصة والعلوم األخرى والتشريعات 
والقوانني املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي 
األشخاص  بدمج  طالبت  والتي  اإلعاقة  
من  العام  التعليم  نظام  في  املعاقني 
الذين تسمح قدراتهم في ذلك . فلم يعد 
طالب  يلتحق  أن  احلالي  الوقت  في  مقبوال 
كفيف أو يعاني من فقدان بصر جزئي في 
لطالب  نفسه  واألمر   ، خاصة  تربية  مركز 
معاق حركيا ويستخدم الكرسي املتحرك. 
مواصفات  لوجود  احلاجة  برزت  هنا  ومن 
تكون  بحيث  باملدرسة  خاصة  وتسهيالت 
من  مختلفة  فئات  متكن  مؤهلة  بيئة  ذات 
األطفال املعاقني من متابعة تعليمهم في 
أو  عوائق  وجود  دون  العام  التربوي  النظام 

صعوبات حتول دون ذلك.

بهدف متكني املدارس العامة من استيعاب 
فئات مختلفة من األطفال املعاقني، يجب 
عند  التالية  املبادئ  االعتبار  بعني  يؤخذ  أن 
إجراء  عند  أو  املدرسي  البناء  وتصميم 

صيانة وإعادة له.

داخل  الوقت   معظم  الطالب  يتواجد 
التصميم  أن  إال  الدراسي،  الفصل 
مداخل  على  ينصب  ما  غالبا   الهندسي 
واملمرات  واملعابر  الطعام  صالة  أو  املدرسة 
الكثير  أن  نالحظ  حيث   . املدرسة  داخل 
بشكل  تهتم  ال  الهندسية  اططات  من 

عالمي 74



حقوقي

مثل  الدراسي  الصف   بتصميم  خاص 
مساحة املكان واإلضاءة والبيئة السمعية  
ومدى إمكانية استخدامه من قبل الطالب 
ومستخدمي  عام  بشكل  اإلعاقة  ذوي 
وغير  خاص  بشكل  املتحركة  الكراسي 

ذلك من األمور  .      
حتتوي  التي  الدراسية  الفصول  تعتبر 
على مساحات ميكن استخدامها ألنشطة 
متعددة من أفضل الفصول الدراسية في 
خاص  وبشكل  التربوية  البرامج  جميع 
  . اإلعاقة  ذوي  من  أكثر  أو  طالب  دمج  عند 
متحرك  كرسي  يستخدم  الذي  فالطالب 
بحاجة إلى مساحة اكبر من أجل التحرك 
من  والتمكن  الدراسي  الفصل  داخل 
في  محددة  أماكن  إلى  الوصول  أو  الدوران 
للطالب  نفسه  واألمر   . الدراسية  احلجرة 
البيضاء  العصا  يستخدم  الذي  الكفيف 
فحركته وتنقله يكون أسهل من الصفوف 

الضيقة. 
ذات  الدراسية  الغرف   ذلك  إلى  إضافة 
املشرف  أو  املدرس  متكن  الكبير  املساحة 
توزيع  على  مناسبة  تعديالت  إجراء  من 
يتم  بحيث  الدراسية  والطاوالت  املقاعد 
تشكيلها تبعا لطبيعة املادة الدراسية أو 
القرب  في  باجللوس  إعاقة  ذو  طفل  حاجة 
من املدرس  أو جلوس طالب ضعيف البصر 
اإلضاءة  ذو  املكان  أو  النافذة  من  بالقرب 

اجليدة . 

Universal
Design

املبادئ  من  أصبح  العام  التصميم 
األبنية  تصميم  في  احلديثة  الهندسية 
تصميم  إلى  املبدأ  هذا  ويشير   ، الدراسية 
مناسبة  تكون  بحيث  الدراسية  األبنية 
األشخاص  من  مختلفة  فئات  الستخدام 
من حيث القدرات احلركية واحلسية ، ولكي 
يناسب  فئات من الطالب تختلف قدراتهم 
أو  أخرى،  إلى  فترة  من  واحلسية  احلركية 
املصابني بحالة مؤقتة من صعوبات احلركة 
والتنقل ( تعرض الطالب لكسور في القدم 
احلركة  على  مساعدة  أدوات  واستخدام 
لفترة مؤقتة) . وبذلك فان التصميم العام 
املعاقني  الطالب  منه  يستفيد  أو  يخدم 

وغير املعاقني . 
   يتضمن التصميم العام  كذلك  توزيع 
يجب  والذي  الدراسية   والطاوالت  املقاعد 

والسالمة  واألمن  القصوى  الراحة  يوفر  أن 
طالب  بإصابة  يسبب  وال  الطالب  جلميع 
ذو  أو  زوايا   على  يحتوي  (ال  أذى  أو  بجروح 
حواف دائرية) إضافة إلى كونه مريح للنظر 
وال  الرؤية)  يعيق  مما  كبيرة  بدرجة  يلمع  (ال 
واألمر   . والتركيز  االنتباه  تشتت  يسبب 
نفسه عند تصميم املبنى املدرسي بحيث 
يكون ممر الطالب ومعبر احلافالت ومنطقة 
السيارات  ومواقف  الطالب  وتنزيل  حتميل 
عن  وبعيدة  منفصلة  تكون  جميعها 
جميع  لسالمة  وذلك  الدراسية  الفصول 
الطالب مبا في ذلك الطالب املعاقني بصريا 
عن  الضجيج  أصوات  وإلبعاد  حركيا   أو 
اإلضاءة  توفير  ويراعى  الدراسية.  احلجرة 
مواقف  من  الواصلة  املعابر  جلميع  اجليدة 

احلافالت وممرات املشاة .
لألبنية  العام  التصميم  مبدأ  يقوم 
الدراسية  على  أن املدرسة هي مؤسسة 
مجتمعية تقدم خدماتها لفئات مختلفة 
احلركية  القدرات  مختلفي  األشخاص  من 

واحلسية . 

الطالب  يقطعها  التي  املسافة  تعتبر    
املدرسي  البناء  داخل  أخرى  إلى  جهة  من 
االعتبار  بعني  كذلك  تؤخذ  التي  األمور  من 
ويكون   ، الدراسية  األبنية  تصميم  عند 
لدمج  التخطيط  عند  أهمية  أكثر  األمر 
الطالب ذوي اإلعاقة، حيث إنهم بحاجة إلى 
وقت أطول في االنتقال من مكان إلى آخر 
اآلخرين.  الطالب  من  املدرسي  البناء  داخل 
العامة  املرافق  تكون  أن  املهم  من  لذلك  
التربية  وصالة  املكتبة  مثل  املدرسة   في 
الرياضية وغرفة املوسيقى والفنون وقاعة 
الطعام موجودة في وسط البناء املدرسي 
في  املرافق  هذه  تواجد  عدم  املهم  ومن 
مناطق بعيدة أو في نهاية البناء املدرسي. 
وعند احتواء البناء املدرسي على أكثر من 
من  عدد  هناك  يكون  أن  املهم  من  طابق 
أن  حيث  الطالب  عدد  يناسب  املصاعد 
الطالب املعاق يحتاج إلى املصعد أكثر من 

حاجة الطالب غير املعاق . 
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(في  تخصص  التي  الدراسية  الفصول   
والتي  املعاقني  للطالب  األحيان)  بعض 
تكون  أن  يجب  اخلاصة  الفصول  تدعى 
وغير  العادية  الدراسية  الفصول  من  جزءا 
منطقة  في  تتواجد  وال  عنها  منفصلة 
معزولة من املبنى املدرسي . ويراعى كذلك 
القاعات  من  قريبة  الفصول  هذه  تكون  أن 
وغرفة  واملكتبة  الطعام  وصالة  الرياضية 
املوسيقى بحيث أن هذه األماكن يستفيد 
العادية  الفصول  امللتحقون  الطالب  منها 

والفصول اخلاصة.  

إلى  املعاقني  الطالب  بعض  يحتاج 
الطالب  مساعدة  على  مدربني  مرافقني 
في  يتوفر  أن  املهم  من  لذلك    ، املعاق 
أو  بانتظار  خاص  مكان  املدرسي  املبنى 
يستخدم  أن  املمكن  ومن  املرافقني.  تواجد 
في  أحدهما  أو  الوالدين  املكان  هذا 
لالشتراك  املدرسة  إلى  حضورهما  حالة 
أو  املعاق.  ابنهم  مع  معني  نشاط  في 
يستخدم هذا املكان لتخزين أدوات خاصة 
خروجه  عند  املعاق  الطالب  يستخدمها 

من املدرسة .  

بعني  تؤخذ  التي  املبادئ  أهم  من  واحدة 
االعتبار عند تخطيط  األبنية الدراسية هي 
مراعاة كرامة الطالب املعاق ، فالتسهيالت 
املتوفرة في املدرسة يجب أن ال تفصل بني 
الطالب املعاق وزمالئه في الصف أو أن تؤثر 
هذه التسهيالت على دراسة الطالب املعاق 
أو تؤثر على الطالب اآلخرين . ويراعى كذلك 
بالطالب  اخلاصة  التسهيالت  تكون  أن 
للنظر  ملفتة  (غير  االنتباه  جتلب  ال  املعاق 

إلى حد كبير) .

على  سابقا  ذكرنا  كما  املدارس  حتتوي 
تكون  وحتى   ، الطالب  جلميع  عامة  مرافق 
اإلعاقة  ذوي  للطالب  مناسبة  املرافق  هذه 

يراعى في تصميمها التالي :
الطالب  الستخدام  مختبر   مالءمتها 
املعاق ، بحيث يكون مكان تواجد الطالب 
املعاق غير منفصل عن اموعة األخرى من 

وهذا   . حركتهم  يعيق  ال  وكذلك  الطالب 
العلوم  مختبر  في  تعميمه  يجب  املبدأ 

والكمبيوتر واملرافق األخرى . 
االحتفاالت  قاعة  حتتوي   أن  املهم  من 
مكان  على  واألنشطة  املسرح  قاعة  أو 
مناســـب ومؤهـــل الســتخدام الطالب 
املعاقني بحيث يتمكن الطـالب املعاق من 
متابعة األنشطة والفعاليات التي تتم في 
اآلخرين.  الطالب  مثل  مثله  القاعة  هذه 
واألمر نفسه ينطبق على القاعات األخرى 
الرياضة.  صاالت  أو  االجتماعات  قاعة  مثل 

الخ . 
املمرضة  أو  الطبيب  غرفة  مالءمة   
يحتاج  وقد   . املعاق  الطالب  الستخدام 
غرفة  وجود  إلى  األحيان  بعض  في  األمر 
خاصة بالفحص أو املعاينة وتوفير خدمات 
تغير  مثل  املعاق  الطالب  يحتاجها  خاصة 
أنبوب التغذية أو أنبوب البول أو تناول دواء 

معني وغير ذلك من األمور .

يحتاجها  التي  التسهيالت  تختلف 
الطالب املعاق تبعا لطبيعة وشدة اإلعاقة 
التي يعاني منها ، فعلى سبيل املثال يحتاج 
مستخدمي  من  حركيا  املعاق  الطالب 
خاصة  تسهيالت  إلى  املتحرك  الكرسي 
الطالب  يحتاجها  التي  تلك  عن  تختلف 
الكفيف أو املصاب بفقدان البصر اجلزئي . 
فباإلضافة إلى املبادئ العامة التي يجب أن 
هناك  املدرسي  البناء  تصميم  عند  تراعى 
تبعا  توفرها  املهم  من  خاصة  تسهيالت 

لطبيعة اإلعاقة وشدتها .

  يطلق مصطلح اإلعاقة البصرية على 
يعانون  الذين  األشخاص  من  متنوعة  فئة 
من فقدان بصر جزئي إلى فقدان بصر تام . 
ويعتبر الطالب معاقاً بصرياً إذا احتاج إلى 
إجراء تكييف أو تعديل في البيئة احمليطة 
أو  خاصة  تعليم  وسائل  إلى  احتاج  أو  به 
املنهاج  متابعة  أجل  من  خاصة  أجهزة 

الدراسي العادي . 

املصاب  أو  الكفيف  الطالب  يحتاج 
خاصة  تسهيالت  إلى  جزئي  بصر  بفقدان 
تساعده  أو  متكنه  بحيث  بصريا  باملعاقني 
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في االندماج في البيئة املدرسية والتحرك 
واالنتقال بسهولة بني مرافق املدرسة وفي 

داخل الصف الدراسي،مثل:
وأرقام  اإلرشادية  اللوحات  جميع  تزويد   -
والصاالت  والقاعات  الدراسية  الغرف 
يتمكن  بحيث  برايل،  بحروف  واتبرات 
بصر  بفقدان  املصاب  أو  الكفيف  الطالب 
التلمس  خالل  من  معرفتها  من  جزئي 
(التتبع باألصبع ) لذلك يجب أن توضع هذه 
احلروف (نقاط برايل) في مكان مناسب من 

ناحية االرتفاع وسهولة التتبع . 
داخل  والعتبات  األدراج   من  التخلص   -
املدرسة (متى كان ذلك ممكننا من الناحية 
خاص  مبنحدر  عنها  واالستعاضة  الفنية) 
البصر    وضعيف  الكفيف  الطالب  ميكن 
خلطر  التعرض  دون  بسهولة  املشي  من 

السقوط.
تزود  طابق  من  أكثر  وجود  حالة  في   -
الستخدام  مناسب  مبصعد  املدرسة 
لوحة  ارتفاع  ناحية  من  املعاقني  الطالب 
املفاتيح ووجود تعليمات سمعية وبصرية  

ولوحة مفاتيح بحروف برايل .
بدرابزين  املدرسة   في  احلوائط  تزويد   -
خاص (إرشادي) يساعد الكفيف أو ضعيف 
البصر على تلمس طريقة ومعرفة اجتاهه.

- جتنب وضع عوائق في املمرات أو الصاالت 
البارزة من  األشياء  املياه . أو  ثالجات  مثل : 

احلائط . وكذلك وضع وقاية حتت الدرج . 
العالمـــات  بعض  إلى  األمــر  يحتاج   -
الطالب  استخدام  عند  وذلك  األرضية 

للعصا البيضاء . 
- التقليل قدر اإلمكان من الضوء الشديد 
أو الباهر في الغرف الدراسية واالستعاضة 
عن ذلك بإضاءة جيدة وطالء غير المع ، مع 
تزويد الغرف الدراسية مبرشحات من ضوء 
شأن  من  ألن  النوافذ  على  توضع  الشمس 
على  يصعب  أن  واللمعان  الشديد  الضوء 
املصابني بفقدان البصر اجلزئي . وقد يكون 
اللوح  رؤية  الصعب  من  األحيان  بعض  في 

عند سطوع الضوء عليه. 
مكان  (سبورة)  ابيض  لوح  استخدام   -
اللوح التقليدي الذي يستخدم الطباشير. 
- استخدام ألوان محددة  لكل قسم أو 
جزء من املدرسة يساعد الشخص املصاب 

املكان  إيجاد  على  جزئي  بصر  بفقدان 
بسهولة. 

الستخدام  مناسبة  مياه  دورة  توفر   -
غير  تكون  بحيث  بصرياً،  املعاق  الطالب 

بعيدة عن الفصل الدراسي . 

  
حاسة  على  الكفيف  الطالب  يعتمد 
من  الكثير  على  احلصول  في  السمع 
املعلومات وبشكل خاص في متابعة شرح 
بيئة  تتوفر  أن  املهم  من  لذلك  املدرس، 
تساعد  الدراسي  الفصل  داخل  سمعية 
أفضل.  بشكل  السماع  على  الكفيف 
خارج  من  يكون  قد  الضوضاء  فمصدر 

الصف الدراسي مثل :
صوت الطريق بجانب املدرسة.

صوت الفصول الدراسية األخرى. 
غرفة  أو  الرياضية  الصالة  من  أصوات 

املوسيقى أو صالة الطعام .
أصوات مشوشة من احلديقة. 

في  والتصليحات  الصيانة  أعمال 
املدرسة.

وصول ومغادرة احلافالت املدرسية.
داخل  من  الضجيج  أصوات  مصدر  أما 

الفصل الدراسي فمن املمكن أن تكون :
السمعية  البصرية  األجهزة  من  أصوات 

(أجهزة العرض) داخل الصف .
صوت جهاز تكييف الهواء .

أصوات حترك املقاعد على األرض . 

يستخدم بعض املصابني بفقدان البصر 
مثل  الرؤية  على  مساعدة  أدوات  اجلزئي 
خاصة.  تكبير  وأجهزة  املكبرة  العدسات 
أجهزة  كذلك  املكفوفني  ويستخدم 
األدوات  هذه  وتعد  شاشة،  وقارئ  حاسوب 
جزءا من البيئة املؤهلة في املدارس . وبذلك 
البصر  فاقد  الطالب  إجالس  املفيد  من 
جزئيا في مكان جيد اإلضاءة بحيث يتمكن 

من استخدام األدوات املساعدة . 
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اخللفية  بعض  الوثيقة  هذه  تقدم 
بحياة  املفصلية  بالقضايا  املتعلقة 
وأسرهم  عقلياً  املعوقني  األشخاص 
وكيفية طرحها في املعاهدة الدولية، كما 
املعاهدة  استخدام  كيفية  الوثيقة  تبني 
الدولية كآلية ووسيلة للتطور االقتصادي 
الوثيقة  تلك  توفر  أن  نتمنى  واالجتماعي. 
لألشخاص  املناسبة  والعدة  التجهيز 
سبيل  في  وأسرهم  عقلياً  املعوقني 
دفع  ومن  أحقيتهم  تبني  من  متكينهم 
قضاياهم املدرجة في املعاهدة إلى مصاف 

األولويات.

تبنت الهيئة العامة لألمم املتحدة رسمياً 
في 13 ديسمبر 2006 املعاهدة الدولية حول 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتبرت تلك 
لألسباب  وذلك  نوعها  من  فريدة  املعاهدة 

الثالثة اآلتية:

1
املتحدة  األمم  تاريخ  في  يسبق  لم   -
بصياغة  املعنيون  األشخاص  أشرك  أن 

معاهدة تتعلق بهم.
في  اإلعاقة  مجتمع  دور  يتوقف  لم   -
تعدى  بل  املعاهدة،  محتويات  على  التأثير 
الوعي  مستوى  رفع  من  متكنهم  في  ذلك 
التحديات  نحو  املشاركة  الدول  ممثلي  لدى 

املاثلة أمام األشخاص املعوقني وأسرهم.

2

باجتاه  السائد  املفهوم  من  حتول  جرى   -
اإلعاقة من كونها قضية طبية إلى قضية 

اجتماعية في الشكل واملضمون.
قضية  إلى  النظر  من  االنتقال  جرى   -
وبشكل  بذاته  قائم  كموضوع  اإلعاقة 
مندرجــة  اإلعاقة  اعتبار  إلى  مستقل 
والتعــاون،  التطــور  بنية  مكونــات  في 
وخاصة  السياسات  مفهوم  يرتبط  بحيث 
بهيكلة  الفقر  مبكافحة  املتصلة  اجلهود 

حقوق اإلنسان.
 ً بنودا بوضوح  النصوص  تتضمن   -
تتطلب من الدول األعضاء إعداد سياسات 

اجتماعية وتطبيقها مع الوقت.
على  املرتكز  للتطور  مسودة  توفر   -

«حقوق اإلنسان».

3

األولى  وللمرة  االتفاقية  تلك  تشكل 
قالباً مشتركاً -لناحية حقوق اإلنسان- ما 
بني مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
وبني دائرة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية.
تتيح هذه االتفاقية فرصة لألمم املتحدة 
العمل  من  جديدة  أساليب  نحو  لالنتقال 

معترفة بضرورة التعاون والتآزر.
تربط املعاهدة الدولية ببنودها اخلمسني 
حقوق  صلب  في  احلالية  اإلنسان»  «حقوق 
إلى  إضافة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
استحداث آليات املتابعة والرصد بالتقارير 
من الدول األعضاء. إضافة إلى البروتوكوالت 
االختيارية حول آليات التواصل والتي تتيح 
التقدم بشكاوى - فردية أو جماعية - من 
جلنة  إلى  مباشرة  األعضاء  الدول  داخل 
لم  حال  في  املعوقني  األشخاص  حقوق 
من  استجابات  إلى  املضنية  جهودها  تؤد 
توجيه  للجنة  يتيح  بالتالي  وذلك  دولهم 
تنقل  املعنية.  للدولة  نتهاك  اال  تهمة 
السياسات  مقولة  الدولية  املعاهدة 
األشخاص  لقضايا  االجتماعية  التقدمية 
على  استحواذهم  مقولة  إلى  املعوقني 
كثير  وفي  القانون.  وفق  مكتسبة  حقوق 
من األحيان تستوجب هذه املقاربة تفهماً 
اإلنسانية  احلقوق  ملمارسات  حداثة  أكثر 

الرئيسة.

عالمي 78



حقوقي

- احلق بالسكن في شروط سكنية مناسبة (البند 28)
(29 - التعاون الدولي (البند

(7 - االعتراف باألطفال (البند
ي

- االعتراف باملرأة (البند 6)
- احلماية من االستغالل وسوء املعاملة, والتحرش البند (16)

 (27 -احلق في العمل (البند

للتطور  كمرتكز  التربوي  الدمج  في  احلق  ارتقاء  على  العمل 
في  الفاعلة  املشاركة  من  لتمكينه  كوسيلة  للفرد,  الشامل 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  أن  تؤمن  كما  مجتمعه, 
ي

التمكن من اختيار الدمج املدرسي في مجتمعاتهم.  

من االتفاقية 24 البند
من ذلك  إلى  والنظر  بالتربية.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  «حق 
تكافؤ أساس  وعلى  متييز  دون  احلق  لذلك  تطبيقي  منطلق 

ي

كافة في  التربوي  الدمج  ضمان  املشاركة  الدول  على  الفرص. 
املراحل التعليمية, على مدى احلياة»

وكافة ـ  العقلية  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يستحوذ  أن  يجب 
على بهم:  املتعلقة  القرارات  باتخاذ  احلق  على   - األشخاص 
لهؤالء ليمكن  واملساندة  الدعم  تقدمي  ضمان  املشاركة  الدول 

األشخاص من القيام بذلك.

يبني: البند 12
أمام كأشخاص  بهم  باالعتراف  احلق  العقلية  اإلعاقة  لذوي   -

القانون في أي مكان أسوة بغيرهم من األشخاص.
ي

الدعم لتوفر  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  املشاركة  الدول  على   -
واملساندة املطلوبة لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية

تؤمن منظمة االحتواء الشامل بالدور املصيري لألسر في ارتقاء 
احلقوق اإلنسانية ألبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية وفي دمجهم، 

ي

ما يستوجب توفير الدعم واملساندة لألسر في دورهم هذا.
ي

تبني املعاهدة في مقدمتها التمهيدية
«اقتناعا بأن األسرة متثل النواة األساسية والطبيعية في اتمع

يي

ذوي األشخاص  وعلى  الدولة  وفي  اتمع  في  احلماية  وتستحق 
ي

لتمكينهم والدعم  الضرورية  احلماية  تلقي  وأسرهم  اإلعاقة 
ي ي ي

احلقوق في  واملتساوي  الكامل  التمتع  في  املساهمة  من  من 
لألشخاص ذوي اإلعاقة»
ي

العقلية اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  الشامل  االحتواء  منظمة  تعزز 
يتلقوا أن  وفي  اإلقامة  تلك  تكون  من  ومع  إقامتهم  مكان  باختيار 

الدعم املطلوب في مجتمعاتهم وخاصة فيما يتعلق بـ :
- حق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية بالعيش في اتمع

ي

مؤسسات  في  باإلقامة   
بب
عقليا املعوقني  األشخاص  إلزام  عدم   -

إيوائية.
املكان  حتديد  فرص  عقلياً  املعوقني  لألشخاص  تتوافر  أن  يجب   -ً
ذلك  يستتبع  ما  مع  هم,  يختارونها  التي  اإلسكانية  والترتيبات 

من حصولهم على اخلدمات االجتماعية الالزمة لتوفير ذلك.

البند 19 في االتفاقية ينص:
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اتمع  في  املتساوية  السكن  «حقوق 

ي

اإلجراءات  كافة  واتخاذ  باآلخرين  أسوة  خيارات  مع  العقلية 
ي ي

بذلك  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  توفر  التي  والفعالة  املناسبة 
احلق وحقهم بالدمج الكامل واملشاركة في مجتمعاتهم».
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اإلعاقة  ذوي  من  وراشدين  «كأطفال 
العقلية» نستحوذ على احلقوق في:

- العيش في كنف أسرنا.
األسرية  احلياة  نواحي  في  املشاركة   -
كافة، مبا في ذلك إقامة العالقات اجلنسية 

والزواج والرعاية الوالدية.
- النمــو والعيش في منـــاخ تســوده 

املساعدة واحملبة والتفهم.

إن األسر من يتولى توفير الكم الهائل من 
امتداد  على  املعوقني  لألشخاص  اخلدمات 
مالي  تعويض  لقاء  وذلك  األرضية  الكرة 
دون  من  الغالب  وفي  توافر،  ما  إذا  طفيف 
اجلسر  تشكل  األسر  أن  كما  مساعدة.  أي 
اإلعاقة  ذوو  أبناؤهم  خالله  من  يعبر  الذي 
نحو حتقيق مواطنيتهم في احلياة اليومية 

ملراحل طفولتهم, وشبابهم ورجولتهم  
مواجهة  بينها  يجمع  ما  غالباً  فاألسر 
والعزل,  املالية,  التحديات  مع  دائمة 
على  ذلك  تأثير  إنكار  ميكن  وال  والتهميش، 
األسر  أفراد  معاناة  تتزايد  حياتهم.  نوعية 
الذين يقومون بتوفير الدعم على مختلف 
يجعلهم  ما  مجاني،  وبشكل  املستويات 
تقع  لم  ممن   - سواهم  من  عرضة  أكثر 
عليهم تلك االلتزامات -  لعوارض اعتاللية, 
تلك  وانعكاس  وعوز.  حياتية,  وضغوطات 
الضغوط يبدو جلياً في تكاثر عدد األطفال 
اإلنعاش  ومؤسسات  دوائر  في  اإلعاقة  ذوي 
من  يتحقق  شك,  غير  ومن  االجتماعي. 
املدعومة  األسر  كنف  في  األطفال  ذلك, 
أكثر من غيرهم مبدى حقهم بالعيش في 

حياة معافاة.

سياسية  آلية  توافر  الضروري  من 
يقومون  الذين  األسرة  ألفراد  تشريعية 
بالرعاية أو يقومون بتقدمي اخلدمات, للتنويه 
بدورهم في حتقيق العافية البدنية وتوفير 
ضمن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املواطنية 
يتطلعون  هؤالء  األسرة  فأفراد  أسرهم. 
ولكن  الدعم،  في  أدوارهم  متابعة  إلى 
واملساعدة  واملؤازرة  الدعم  آليات  تعوزهم 
أن  يجب  ذلك  من  انطالقاً  االقتصادية. 
تستهدف  التي  اإلجراءات  كافة  تلحظ 
تواجه األسر بشكل عام،  الصعوبات التي 

ترعى  التي  األسر  تلك  على  خاصاً   ً تركيزا
مجتمعات  توافر  إن  معوقني.  أشخاصاً 
بالنسبة  مصيرياً  يعتبر  داعمة  محلية 
والتهميش  املالية  الصعوبات  الستهداف 
األشخاص  بأسر  يتحكم  الذي  االجتماعي 

املعوقني.
- يقدر عدد أرباب األسر املعنيني باإلعاقة 
حول العالم بـ 40-30 % وهذا يعني أن هناك 
%25 من سكان العالم يتأثرون مباشرة من 

التعايش مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
- يقوم أفراد األسر بتحمل عبء مجمل 

اخلدمات - مساندة النشاطات اليومية.  
- إن دور النساء أكثر من الرجال هو األكثر 

ً في تقدمي اخلدمات الرعائية. بروزا
ترعى  التي  البيوت  أرباب  أن  يبدو   -
من  مادياً  دخالً  أقل  هم  معوقني  أشخاصاً 

سواهم ممن ليس لديهم هكذا مهمات.
اجتماعياً  دعماً  األسر  تلك  تتطلب   -
الصحة,  مجاالت  في  خدمات:  ومنظومات 
وبنية  واالجتماعية,  الصحية  واخلدمات 
املدن  في  ومادية,  اجتماعية  حتتية 
واتمعات حيث يقيمون, إضافة إلى توفير 
االتصاالت  من  شبكات  وأوسع  النقليات, 
الذي  اتمعي  والرأسمال  االجتماعية, 

ميكن أن يركنوا إليه.
حتقيق  نحو  عبور  جسر  األهل  يوفر   -
املواطنة في احلياة اليومية ملراحل الطفولة 
وغالباً في املراحل التالية من مراحل العمر 

وصوالً إلى الشيخوخة. 
وأســرهم  املعوقون  األطفال  يحتاج   -
حلاجات  استجابة  متكاملة  مساعدات 
أبنائها  لتربية  الالزم  بالعون  ومدها  األسر 

ضمن املنزل. 

24
لدي  عقلية  إعاقة  من  يعاني  كشخص 

احلق في:
فرص  على  متساوٍ  بشكل  احلصول   -

لتلقي كافة أشكال التربية والتعليم
لديهم  ليس  ممن  آخرين  مع  املشاركة   -

إعاقات - ال تربية منعزلة بعد اليوم

من  عاملياً  حقاً  والتعليم  التربية  تعد 
التربية  على  فاحلصول  اإلنسان.  حقوق 
الرئيسة  املعالم  يرسم  والتعليم 
للمسارات املستقبلية للطفولة والشباب. 
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- تعد األسر حجر الزاوية حلياة 
اجلامعة  السكانية  بيئتهم 
 - اجلامع  واتمع   - الدامجة   -

الدامج.
- يتفاوت حجم األسرة في عدد 

أفرادها وأشكالها.
في  األطفال  يترعرع  أن  يجب   -
األسر  وكافة  أسرهم  كنف 
واملساعدة  للدعم  بحاجة 

لتنشئة أبنائهم في بيوتهم.
- من الطبيعي أن حتتاج األسر 
املساعدة  أنواع  مختلف  إلى 

في أوقات مختلفة.
األسرة  ومؤازرة  مساعدة  إن   -

يؤدي إلى عافية اتمع .
من  نسبة  أكبر  األسر  تقدم   -
أبنائهم  حياة  في  االستمرارية 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  وبناتهم 
جدير  النبيل  العمل  وذلك 

بالتقدير والتشجيع والدعم.
- ومبا يتعلق باألسرة، فإن الدمج 
محبتهم  صلب  في  يتموضع 

ألبنائهم وبناتهم.
صياغـــة  تتــم  أن  يجب   -
إلى  يؤدي  بشكل  السياسات 
كافة  وتقدير  واحترام  دعم 
للدمج  السبل  وتوفير  األسر 
في  األسر  ودمج  األسر  داخل 

مجتمعاتهم.

املشاركة الدول  كافة  قامت  األسر,  بشأن  دولية  اتفاقية  توجد  ال  فيما 
بالتنويه بأهمية دور األسر في كافة املعاهدات الدولية, وذلك من خالل:

- املعاهدة الدولية حول احلقوق السياسية واملدنية (1966)
- املعاهدة الدولية حول حقوق الطفل (1989)  

إميانا منها بأن األسرة تشكل اجلماعة األساسية في اتمع والبيئة الطبيعية
لنماء وعافية كافة أفرادها وخاصة األطفال منهم, يجب أن يتم تقدمي احلماية

الضرورية لها ومساعدتها لتتحمل مسؤلياتها داخل اتمع.
واعترافا منها بضرورة نشوء وترعرع الطفل/الطفلة  بشكل متوازن لشخصيتهم

في بيئة عائلية ومناخ من احملبة والسعادة والتفهم.
يؤكد  (1993) اإلنسان  حقوق  حول  الدولي  املؤمتر  اعتمده  الذي  فيينا  بيان   -
بيئة  في  الطفل  ترعرع  ضرورة  على  كذلك  اإلنسان  حقوق  حول  العاملي  املؤمتر 
متكامالً متوازناً  ً منوا الطفل  يتلقى  أن  أجل  من  وذلك  باحلماية  متمتعة  ًأسرية 

لشخصيته/شخصيتها . 
- القواعد املعيارية لألمم املتحدة حول تكافوء الفرص حيال األشخاص املعوقني 
الدول  على  داخلها:  األفراد  وعضوية  األسرية  احلياة   -  9 رقم  القاعدة   .(1993)
املشاركة رفع شأن مشاركة األشخاص املعوقني في احلياة األسرية. على الدول 
األعضاء رفع شأن احلق في العضوية األسرية وأن تتكفل بأال تكون القوانني ممايزة 

إزاء األشخاص املعوقني فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية والزواج والوالدية. 
- بيان كوبنهاغن في القمة العاملية حول التنمية اإلجتماعية (1995) (ح). اعتبارا 
التنمية في  املصيري  بدورها  واعترافاً  اتمع,  في  أساسية  كوحدة  ًلألسرة 

ومسؤوليات حقوق  اإلهتمام  يركز  وأن  تقويتها  إلى  يصار  أن  يجب  اإلجتماعية 
األنظمة مختلف   في  مغايرة  بأشكال  األسر  تتواجد  أن  ميكن  أفرادها.  وقدرات 
واملساعدة احلماية  حق  تستحوذ  أن  ويجب  واالجتماعية.  والثقافية  السياسية 

الشاملني.
: مبا أن األسرة هي الوحدة األساسية في تكوين III  A 15 2002 2- عالم يليق باألطفال

الشاملة احلماية  تلقي  حق  تستحوذ  ذاك  إذ  وهي  تعزيزها.  يتم  أن  يجب  اتمع 
واملساعدة.والغاية الرئيسة في هذه احلماية تكمن في أن مهمة تنشئة وتطوير
الطفل تقع على عاتق األسرة. على كافة مؤسسات اتمع احترام حقوق الطفل
الرعاية يتولى  ولألسرة وملن  للوالدين  املناسبة  املساعدة  وتوفير  عافيته  وضمان 
بيئة في  والتطور  النمو  من  الطفل  يتمكن  بحيث  الرعاية،  ومقدمي  القانونية 
ثابتة وآمنة وفي مناخ تسود فيه السعادة واحملبة والتفاهم آخذين بعني االعتبار
التي األشكال  ومختلف  اتلفة  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  األنظمة 

تتمثل بها األسرة. 
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االجتماعي  والتطور  للنمو  أساسي  وذلك 
في  والسياسي  واالقتصادي  والثقافي 
التي  والبلدان  فيها.  يقيمون  التي  البلدان 
سكانها  في  التعليمي  املستوى  يرتفع 
والتربية  ودميقراطية.   ً ازدهارا أكثر  تكون 
بني  ما  الفرق  حتدث  أن  ميكن  ذاتها  بحد 
حياة  ظروف  حتدد  والتربية  واالزدهار.  الفقر 
البشر. فالنتائج املباشرة وامللفتة لألنظمة 
للتربية جعل من التربية الشغل الشاغل 
واملبادرات  اجلهود  أثمرت  وقد  العالم.  لدول 

حتسناً ملموساً في هذا اال.
اإلعاقة  ذوي  لألطفال  الدائم  واملسار 
والعزل  املدرسة.  في  يبدأ  العقلية 
االجتماعي في املدرسة هو مكون أساسي 
املدرسي  فللدمج  اتمع.  داخل  للعزل 
اجتماعي  ومناخ  حيز  استحداث  في  دور 
لينشأوا  املعوقني  لألطفال  مشترك 
من  سواهم  مع  جنب  إلى  جنباً  ويتطوروا 
الضروري  ملن  إنه  املعوقني.  غير  األطفال 
األطفال  لكافة  بالتربية  احلق  تكريس  في 
حيث يصار إلى تبني قيم التنوع واالحترام 
الدراسات  أثبتت  وقد  والدمج.  واملواطنية 

أن الدمج هو األفضل لكافة األطفال. 
 

من املعلوم أن:
- عدد األطفال في املدارس قد منا بشكل 
ملحوظ، في حني كان العدد 599 مليون في 
عددهم   1998 العام  في  أضحى   1991 العام 

681 مليون.

األطفال  عدد  يتزايد   1990 العام  ومنذ   -
وذلك  سنوياً  ماليني   10 مبعدل  املدارس  في 
عامي -1980 بني  ما  املعدل  ضعفي  يشكل 

 .90

املدارس  خارج  األطفال  عدد  انخفض   -
من 127 مليون عام 1990 إلى 15 مليون عام 

.1998

تنسحب  لم  املقاربة  تلك  أن  تبني  ولكن 
على عدد األطفال ذوي اإلعاقة ولم يطرأ أي 
التربية  تبقى  بحيث  اال.   هذا  في  تطور 

العازلة هي القاعدة.

ومن املعلوم أن:
ذوي  من  طفل  مليون   120-150 هناك   -

اإلعاقة حول العالم.
- %80 منهم يعيشون في الدول النامية.

النامية  الدول  في  منهم  فقط   5% و   -

دعم  خدمات  إلى  طريقهم  يجدون 
متفاوتة.

- وأقل من %2 يرتادون املدارس.
مليون   115 الـ  األطفال  ثلث  أن  ويقدر   -
الذين ال يرتادون املدارس لديه إعاقة ( البنك 

الدولي).
- واإلعاقة ميكن أن تكون السبب الوحيد 

في إبعاد التلميذ عن ارتياد املدرسة.
األطفال  هؤالء  غالبية  ارتياد  عدم  إن   -
والبنية املعيقة في اتمع تؤدي إلى فقدان 

االستقاللية.

12

- أن يكون لدي قراري اخلاص.
من  انطالقاً  بالعمل  دوري  أداء  أمارس   -
القضائية  امليادين  كافة  في  الذاتي  قراري 

واملالية وسوى ذلك من ااالت.
أحتاجها  التي  املساعدة  على  احلصول   -
اتخاذ  على  مساعدتي  شأنها  من  التي 

قراري اخلاص.
- تلقي احلماية كما يتلقاها اآلخرون.

ً في احملافل القانونية حني  - أكون شاهدا
أتعرض العتداء.

أمام  اآلخرين  مع  متساوياً  أكون  أن   -
القانون، كما أكون حتت القانون بالطريقة 

التي تتبع مع اآلخرين.  

واملواطنة  املصير  تقرير  مسألتي  إن 
وأساسيتني  مصيريتني  تعدان  الكاملة 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  بالسنبة 
والتني تشكالن مدخالً إلى التمتع باحلقوق 
األهلية  على  استحواذي  إن  اإلنسانية. 
تقرير  عملية  أمارس  جتعلني  القانونية 

مصيري وأمارس مواطنيتي الكاملة.

 إن البعض ليس لديهم األهلية الكافية 
إلتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.  

اتخاذ القرار مبساعدة:  
وذلك بإمكانية أن يتقبل الفرد املساعدة 
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أو  التغرير  دون  القرار  اتخاذ  عملية  في 
اخلاص  القرار  اتخاذ  في  احلق  في  االلتباس 
عمليــة  هــي  مبساعدة»  القرار  «اتخاذ 
الفرد  إفهام  خاللها  من  يجري  منهجية 
وتزويده باملعلومات التي تخوله اتخاذ قراره 
القردية.  الشخصية  قناعاته  من  انطالقاً 
إلى  القرائية  اإلعاقة  ذو  يحتاج  أن  ميكن 
مساعدة في القراءة أو يحتاج إلى مساعدة 
في تركيز انتباهه على شيء معني التخاذ 
لديه  الذي  والشخص  بشأنه.  القرار 
أحد  إلى  يحتاج  أن  ميكن  كالمية  صعوبات 
أفراد أسرته املوثوقني ليترجم تعابيره غير 
الكالمية, كردات الفعل البدنية اإليجابية 
أو السلبية أو باستعمال تقنيات التواصل 
البديلة على أنواعها - يدوية أم إلكترونية.

برفع  الشامل  االحتواء  منظمة  تقوم 
تبني  عبر  الفانونية  األهلية  ممارسة  شأن 

التمسك والدفاع:
- إعداد وتطوير مناذج حية لعملية «اتخاذ 

القرار مبساعدة». 
شأنها  من  والتزامات  شروط  تطوير   -
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  من  التأكد 
الشروط  تلك  تتوافق  أن  ويجب  محميون, 
بيان  من  السادسة  املادة  مع  وااللتزامات 
العام  من  أكتوبر  في  صدر  الذي  مونتريال 
لكل  »الصحة  منظمة  بواسطة   2004
الصحة  ومنظمة  أميركان«  »بان  أميركا 

العاملية.  

 19

العقلية,  اإلعاقة  ذوي  من  كوني 
أستحوذعلى احلقوق التالية:

- اخيتار املكان الذي سأسكن به.
- اخيتار مع من ستكون إقامتي.

أحتاج  التي  املساعدة  على  احلصول   -
أينما أقيم.

تلبي  بطريقة  مساعدتي  تكون  أن   -
احتياجاتي الفردية بالشكل األفضل  

حقي  على  املعاهدة  بنود  أكدت  وقد 
وبنتيجة  اتمع.  ضمن  السكن  باختيار 
طاملا  التي  اإليوائية  املؤسسات  على  ذلك 

عزلتني عن اتماع أن تقفل.
أدت خبرة اإلقامة في املؤسسات اإليوائية 

في القرون املاضية في العديد من البلدان 
اإلجتماعة  املشاركة  من  اإلستثناء  إلى 
والثقافية واالقتصادية. وفي أغلب األحيان 
عوامل  املتداول  النقاش  سياق  في  أدرجت 
كمبررات  والدعم  املساعدة  إلى  كاحلاجة 
اإليوائية,  املؤسساتية  الرعاية  لضرورة 
يتمتعون  ال  أنهم  مفادها  مقوالت  أو 
الترتيبات  ضمن  اإلقامة  اختيار  بحق 
خالل  من  ونعلم  اتمع.  في  السكنية 
العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  خبرات 
تتعلق  ال  اتمع  في  العيش  إمكانية  بأن 
مبفصل  تتحد  بل  اإلعاقة،  درجة  أو  بنوع 
أساسي أال وهي إمكانيات حصولهم على 

املساعدة والدعم املطلوبني.

من  ترفع  الشامل  االحتواء  منظمة  إن 
شأن احلق في عيش األشخاص ذوي اإلعاقة 
والتزامها  تبنيها  عبر  اتمع  في  العقلية 

املدافعة عبر:

اتمـــع  في  املتناســبة  املســاندة   -
كاخلدمات داخل املنزل, وفي أماكن السكن 
املساعدات  منظومة  من  ذلك  وغير 

االجتماعية. 
- دعم األسر.

وفرص  اخلدمات  إلى  الوصول  تيسير   -
الدعم املتاحة لآلخرين في اتمع.
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سباقاً  احلنيف  اإلسالمي  الدين  كان 
الدولية  الوضعية  القوانني  لكافة 
باملعاقني،  االهتمام  في  واحمللية  واإلقليمية 
وقد ضرب لنا درساً ومثالً في رعاية املعاقني 
وقبل  بحقوقهم.  واإللتزام  بهم  واالهتمام 
املساعي واجلهود املنادية بالدمج ومعاملة 
أكثر  قبل  اإلسالمي  الدين  طالب  املعاقني 
من أربعة عشر قرناً  بحرية الرأي وممارسة 
ولنا  بصدورهم،  يجيش  ملا  املعاقني  تعبير 
«عبس»  سورة  دونتها  التي  القصة  في 
والتي عاتب فيها رب العاملني صفوة خلقه 
لم  عندما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 
مما  الكفيف.  الصحابي  استقبال  يحسن 
يؤكد وجوب االهتمام باملعاق وهذا ما دفع 
على  احلرص  السالم   عليه  الكرمي  الرسول 
عاتبني  مبن  قائالً «أهالً   رآه  كلما  مداعبته 

فيه ريي».
دمج  مبوضوع  القرآن  اهتمام  وجاء 
التي  الفكرة  وهي  اتمع،  في  املعاقني 
برعاية  واملهتمني  اتصني  بعض  يعتبرها 
الكبيرة  األهمية  ذات  األمور  من  املعاقني 
في الوقت احلاضر، وكم نظم من املؤمترات 
ال  بدمج  خاصة  ولقاءات  عمل  وورش 
احمللية  املستويات  مختلف  على   معاقني 
االسالم  سبق  يؤكد  وذلك  واإلقليمية. 
في  املعاقني   لشريحة  اإلنسانية  والنظرة 
اتمع وقد جاء في سورة النور ” ليس على 
األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على 

املريض حرج ...“.
املعاقني  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ويعتبر 
من   1975 لسنة   3447 رقم  بالقرار  الصادر 
اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  املواثيق  أهم 
االشخاص  حدد  حيث  باملعاقني،  واتص 
املعاقني يتمتعون بكافة احلقوق املنصوص 
عليها في هذا اإلعالن ومتنح نفس احلقوق 
استثناء  بدون  املعاقني  األشخاص  جلميع 
الساللة  أساس  على  تفرقة  أو  متييز  بدون 
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء 
القومي  األصل  أو  وغيرها،  السياسية 
أو  امليالد  أو  الثروة  حالة  أو  االجتماعي  أو 
املعاق  الشخص  على  تنطبق  حالة  أي 
السياسة  تضمنت  وقد  أسرته.  أو  نفسه 
العربية  االمارات  دولة  في  االجتماعية 
املتحدة إلى حتقيق أهداف  مباشرة تخص 
 ً املعاقني وأخرى غير مباشرة وذلك استنادا

حقوقي

لنص دستور دولة االمارات العربية املتحدة 
كما   1996 عام  دائماً  أصبح   والذي  املؤقت 
جاء في نص املادة رقم ( 16) ويشمل اتمع 
القصر  ويحمي  واألمومة  الطفولة  برعاية 
وغيرهم من االشخاص العاجزين عن رعاية 
أو  كاملرض  األسباب  من  لسبب  أنفسهم 
العجز أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية، 
لصاحلهم  وتأهيلهم  مساعدتهم  ويتولى 
وصالح اتمع، هذا إلى جانب املواد 14 ، 20 ، 
35 التى كفلت حق املواطن وتشمل (املعاق 

وتوفير  والعدالة  املساواة  فني  املعاق)  وغير 
وتوفير  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة  األمن 

العمل للمواطنني وتأهيلهم.
ونص القانون االحتادي رقم (6) لسنة 1977 
مراعاة  على  االجتماعي  الضمان  بشأن 
على  والعمل  املعاقني  وظروف  أوضاع 
مساعدتهم في جتاوز سلبيات االعاقة عن 
فرص  واتاحة   الرعاية  مراكز  إنشاء  طريق 
احلياة  في  دمجهم   وتسهيل  التأهيل 
االحتادي  القانون  من   (3) رقم  املادة  وتنص 
لفئات  االجتماعي  الضمان  شمول  على 

ذوي العاهات كلياً أو جزئياً من العمل.

العاملية  واملؤمترات  الندوات  توالت 
واألقليمية واحمللية مطالبة بحقوق املعاقني 
وهذه احلقوق تعتبر واجبات على املؤسسات 
غير  واملؤسسات  (احلكومية)  الرسمية 
العام)  والنفع  املدني  (اتمع  الرسمية 
وعلى وجه التحديد منذ اعالن االمم  املتحدة 
ً مبؤمتر بلجراد  حلقوق املعاقني في 1975 مرورا
املنعقد في 1980 واعتماد االمم املتحدة عام 
1981 العام الدولي للمعاقني ومؤمترات األمم 

املتحدة للمعاقني على مدى عشر سنوات 
أنشطة  من  ذلك  تلى  وما   1992  -  1983

نصت  عاملي  إجماع  عن  أسفرت  وفعاليات 
أسفرت  التي  املتحدة  األمم  مواثيق  عليه 
عن اجتماع عاملي نصت عليه مواثيق األمم 
تعد  والتي  املعاقني  حقوق  حول  املتحدة 
املعاقني  مع  التعامل  في  أساسية  قواعد 

وهي :
من  االستفادة  في  احلق  للمعاقني   -
في  والدمج  والتوظيف  الطبية  اخلدمات 

اتمع.
احلصول  في  مكتسب  حق  للمعاقني   -
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على االحترام بني أفراد اتمع مهما كانت 
إعاقاتهم .

والسياسية  املدنية  احلقوق  للمعاقني   -
نفسها لألشخاص العاديني .

- للمعاقني احلق املكتسب في االستفادة 
لإلكتفاء  تؤهلهم  التي   الوسائل  من 

الذاتي.
- للمعاقني احلق في العيش مع عائالتهم 
في  يشتركوا  وأن  بالتبني   والديهم  مع  أو 

جميع النشاطات االجتماعية واإلبداعية.
في  متييز  وأي  معاق  أي  تعريض  عدم   -
وجوانب  السكن  يخص  فيما  املعاملة 

احلياة األخرى.
تكفل  أن  هو  القواعد  هذه  من  والغرض 
مواطنني  بوصفهم  املعاقني،   لألشخاص 
ما  ممارسة  وإمكانية  مجتمعاتهم،  في 

ميارسه غيرهم من حقوق والتزامات.
والتزال توجد في كل مجتمعات العالم 
عقبات متنع االشخاص املعاقني من ممارسة 
الصعب  من  وجتعل  وحرياتهم،  حقوقهم 
في  كاملة  مشاركة  يشاركوا  أن  عليهم 
عاتق  على  وتقع  مجتمعاتهم.  أنشطة 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  مسؤولية  الدولة 

إلزالة هذه العقبات.
وينبغي لألشخاص املعاقني ومنظماتهم 
هذه  في  كشركاء  أنشطتهم  يؤدوا  أن 
الفرص  تكافؤ  حتقيق  ويشكل   العملية. 
أساسية  مساهمة  املعاقني  لألشخاص 
صعيد  على  املبذولة  العاملة  اجلهود   في 

العالم لتعبئة املوارد البشرية.

2004
2013

عن  متغيبة  اتمعات  بعض  التزال 
من  لشريحة  يوفر  الذي  احلضاري  الشطر 
متكن  حتى  املناسب  التأهيل  فرص  أبنائها 
أقرانهم  بيت  العيش  من  املعاقني  فئة 
حضاري  بأسلوب  اإلمكان  قدر  األسوياء 

وإنساني.
 وقد أولت دولة االمارات العربية املتحدة 
هذه الشريحة اهتماماً من عدة جوانب مبا 
والبرامج  اخلدمات  مجموعة  تطوير  يكفل 
املقدمة  والتأهيلية  والتعليمية  التربوية 
يكفل  مبا  اخلاصة،  التربية  مجال  في 

نحوهم،  السلبية  االجتاهات  من  التخلص 
وتقدمي اخلدمات لتشمل كافة مراحل احلياة 
للمعاق  والنظرة  اإلعاقات،  أنواع  وجميع 
من منظار اكتشاف القدرات اخلاصة بهم 
ومساندتهم للتمتع بفرص احلياة الكرمية 
قدراتهم  وتطوير  تنمية  في  تسهم  والتي 

وخدمة أسرهم ومجتمعاتهم. 
قد  االجتماعية   الشؤون  وزارة  وكانت 
اعلنت عن مبادرة ”مدرسة اجلميع“ بهدف 
دمج االطفال املعاقني في املدارس في إطار 
عليها  نصت  التي  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
قوانني الدولة والدستور وكذا التوقيع على 
وعمالً  الدولية.  والتشريعات  االتفاقات 
اخلاصة  التربية  في  احلديثة  بالتوجهات 
بدرجاته  التربوي  الدمج  فرص  وتوفير 
املعاقون  األطفال  يتمكن  بحيث  اتلفة 
العام  التربوي  النظام  في  االنخراط  من 

مثلهم مثل األطفال اآلخرين.
النزعة  فلسفة  مع  يتوافق  مبا  وذلك 
في  تدعو  التي  واألخالقية  اإلنسانية 
أفراد  بني  الوعي  تطوير  إلى  األول  املقام 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  اتمع 
وبحقهم في الفرص االجتماعية والتربوية 
أفراد  مع  املساواة  قدم  على  واإلقتصادية 
حقوق  من  مالهم  لهم  اآلخرين   اتمع 
وعليهم ماعليهم من واجبات، وأفرد قانون 
اإلمارات(املشروع  دولة  في  الطفل  حقوق 
املقترح) املقدم من وزارة الشؤون االجتماعية 
بإعفاء   (26) رقم  املادة  الرابع  الفصل  في 
األجهزة التعويضية والتأهيلية واملساعدة 
ووسائل النقل الالزمة إلستخدام األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة من جميع الضرائب 

والرسوم 

دولة  في  والتطور  النمو  وتيرة  تتسارع 
االمارات العربية املتحدة وتتجسد النظرة 
واللبنة  احلقيقية  الثروة  بإعتباره  لإلنسان 
صاحب  مقولة  في  اتمع  في  األساسية 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

حاكم دبي:
(الرعاية  منهجية  من  «االنتقال 
التنمية  منهجية  إلى  االجتماعية) 
العاملة  القوى  كافة  وتطوير  االجتماعية 
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مبستوى  واالرتقاء  االجتماعي   الشأن  في 
اتمع ملفهوم االرشاد االجتماعي وتشجيع 

املشاركة اتمعية»
االجتماعية  الشؤون  وزارة  دفع  ما  وهذا 
بالفئات  االهتمام  عاتقها  على  تأخذ  بأن 
كبار  مثل  نفسها  إعالة  على  القادرة  غير 
اخلاصة.  االحتياجات  وذوي  واألرامل  السن 
الرسمية  والدوائر  املؤسسات  وتتسابق 
االحتادية واحمللية ومؤسسات اتمع املدني 

وجمعيات النفع  العام لتحقيق ذلك:

هدفاً  ليس  الدمج  أن  بالذكر  اجلدير  من 
أفضل  لتوفير  وسيلة  هو  بل  ذاته  حد  في 
إعدادهم  بقصد  املعاقني  أمام  الفرص 
احلياة.  متطلبات  ملواجهة  أفضل  بشكل 
واإلنسان مخلوق اجتماعي بحكم الفطرة 
الوحدة  يطيق  ال  بفطرته  فهو  والضرورة 
احلياة أو  طويلة وال حتلو له  أو العزلة  ملدة 
يشعر مبتاعبها إال إذا شاركه في ذلك غيره، 
اتمعي  الدمج  مستويات  توضح  وسوف 

للمعاقني:

1
املدرسة  في  خاص  فصل  شكل  ويأخذ 

العادية.

2
املدرسة  في  املعاق  دمج  به  ويقصد 
بينهم  الوظيفية  الفروق  وتقليل  العامة 
في  مشاركاتهم  خالل  من  أقرانهم  وبني 

األنشطة التعليمية.

3
االجتماعية  املسافة  تقليل  به  ويقصد 
التفاعل  وتشجيع  وأقرانه  املعاق  بني 

االجتماعي التلقائي فيما بينهم.

4
للمعاق  الفرصة  بإتاحة  وتعنى 
اتمع  نشاطات  كافة  في  للمساهمة 

اتلفة.

التخطيط  املشاركة في  مبدأ  حتقيق   .1

اجلهات  بني  والتنسيق  االستراتيجي 
الشؤون  (وزارة  الدمج   مجال  في  املعنية 
اإلعالم-  والتعليم-  التربية   – االجتماعية 
(مدارس  التعليمية  املؤسسات  الصحة- 
اتمع  مؤسسات  جانب  إلى  وجامعات) 
الصلة  ذات  العام  النفع  وجمعيات  املدني 

... الخ )
النظم  في  املرونة  مبدأ  حتقيق   .2
املدرسة  يخدم  مبا  التربوية  واإلجراءات 
العادية من أجل أن تكون مدرسة للجميع 
توفر فرص التعليم والتدريب للجميع  من 

الطالب العاديني واملعاقني.
تسمح  موحدة  مناهج  تصميم   .3
تكنولوجيا  لواقع  املوضوعات  بتعديل 
مراعاة  للمعلم  يعطي  وعلمي  اجتماعي 
العادييني  بني  واالختالفات  الفردية  الفروق 

واملعاقييني .
واألندية  واملؤسسات  املراكز  دور  تعزيز   .4
العاملة في مجال التربية اخلاصة واخلدمات 

اإلنسانية للمعاقيني.
5. االستفادة من وسائل االعالم اتلفة 
والشبكات  ومقروءة  ومرئية  (مسموعة 
الرأي  تهيئة  في  للمعلومات)  الدولية 
التعليمي  الدمج  بقضية  وتوعيته  العام 

واالجتماعي واملهني والوظيفي.
6. إقامة األنشطة الثقافية الهادفــــة 
واملراسم  كاملسرحيات  الدمج  مجال  في 

واحللقات البحثية والندوات واحملاضرات.
7. االرتقاء مبجلة «عاملي» وتوسيع قاعدة 
بأول  أول  موضوعاتها  وحتديث  انتشارها 

واالهتمام بصحافة املعاقني بصفة عامة.
الطبيعي  العالج  تقدمي  على  احلرص   .8
تعيد  التي  الرياضية  بالتمارين  والعالج 
في  دمجه  في  وتساهم  قدرته  للفرد 

اتمع.
للشركات  امللزمة  القوانني  سن   .9
من  نسبة  بتشغيل  اخلاص  والقطاع 
انتقالهم  وتسهيل  املعاقني  من  العاملني 

من وإلى العمل.

هذا وباهللا التوفيق
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وصمة  ليست  ذاتها  بحد  اإلعاقة  إن   -
بحد ذاتها وليس معيباً أن يكون الشخص 

معوقاً.
- كلنا معوقون وال كمال إال هللا سبحانه 

وتعالى.
الفكرية  باإلعاقة  الوصمة  إلصاق  إن   -

هي عملية شائعة وسهلة الهضم.
- إن من جرى وصفهم باإلعاقة الفكرية 
بحق  جرائم  إرتكب  من  هم  املزدوجة 

اإلنسانية. 
من  إنسيابياً  تطلق  «معاق»  كلمة  إن 
تصرفه  يكون  من  على  الناس  معظم 
مخالفاً لألعراف والعادات والتقاليد، كمن 
من  نفايات  يرمي  من  أو  سير  جتاوز  يرتكب 
حماقة  يرتكب  من  وحتى  منزله  نافذة 
على  إستحواذه  بحجة  آخرين,  بحق  ما 
هكذا  توجد  (ال  أخالقية  أو  فكرية  إعاقة 
«إعاقات») في قاموس اإلعاقة أو في «ثقافة 

اإلعاقة».
من الطبيعي أن يكون الشخص معوقا 

وبالتالي مختلفا – وليس«مخالفاً».
وخاصة  املعوقني  األشخاص  وحق 
اإلنسان  إحترام  هو  علينا  فكريا  املعوقني 
رفض  على  لهم  طاقة  فال  فيهم,  الكامن 
بإمكانهم  ليس  وبالتالي  فيه  هم  ما 
اإلستقالة من إعاقتهم حتى لو أرادو ذلك 
بسائر  لإللتحاق  يلهث  منهم  والكثير 
هناك  ألن  جدوى  دومنا  مجتمعهم  أفراد 
وحدهم  يحملهم  من  مجتمعهم  في 
تلك  نزع  أحد  بإمكان  وليس  إعاقتهم.  وزر 

الصفة عنهم حتى ولو بالقوة
املتتالية  الدولية  واملعاهدات  الشرائع  إن 
األمم  من  الصادرة  الدولية  املعاهدة  وآخرها 

املتحدة في 13 كانون األول عام   2006  تكرس 
احلقوق اإلنسانية لهذه الشريحة البشرية 
عبر  الوصمات  حتملوا  الذين  أولئك  خاصة 
التاريخ، وبشكل عفوي حتى أضحى وصف 
أحد ما مبنفصم الشخصية مبعوق عقليا 
يتعامل  ومن  وأسرته  الشخص  على  وباالً 
أن  واألبحاث  الدراسات  أثبتته  وما  معه 
الصادرة  والتصرفات  السلوكيات  معظم 
ال  املثال  سبيل  على  األشخاص  هؤالء  عن 
احلصر مردها إلى عدم القدرة على التواصل 
التفنن  إلى  إضافة  علمي  بشكل  معهم 
عادة  والتي  واملسكنات  العقاقير  بصناعة 
بهم  يحيط  من  إلراحة  بها  يحقنون  ما 
وليس لعالجهم. وقد جنت شركات األدوية 

والعقاقير األموال الطائلة من ذلك.
وسائل  من  إستعماله  يجري  ما  إن 
وتعنيف  كهربائية  صدمات  من  عالجية 
وعزل وتقييد وإكراه وعزل وتهميش وإبعاد 
لهو  عقاقير  تناول  على  وإجبارهم  ومتييز 
لفشل  واضح  إعالن  و  هؤالء  بحق  إنتهاك 
والتي  السائدة  التاهيل  ووسائل  أساليب 
هؤالء  «عالج»  على  القيمون  إليها  يلجأ 
اجلهد  صرف  دون  والطرق  األساليب  بأهون 
إستحداث  أجل  من  باألبحاث  الكافي 

أساليب ووسائل تواصل آمنة. 
نصوص  تفهم  ذلك  حيال  لنا  البد 
عميق  بشكل  الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
سياساتنا وآراءنا وخاصة في  بحيث تكون 
وسائل اإلعالم مرتكزة على حقوق اإلنسان 
واملشاركة التامة واملساواة وتكافوء الفرص 
وتقبل اإلختالف وال أقول هنا تقبل االف 
والرادعة  ارمة  الوسائل  إيجاد  علينا  بل 

واملعاقبة.
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من  الثالث  في  العالم  يحتفل 
املعاق  بيوم  عام  كل  من  ديسمبر 
العاملي ، ويأتي االحتفال في هذا العام 2008م 
حتت شعار « اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة: الكرامة والعدالة لنا جميعاً.
 Convention on the Rights of Persons with

.Disabilities: Dignity and justice for all of us

العام  هذا  في  الشعار  هذا  اختيار  ويأتي 
حقوق  إلعالن  الستني  الذكرى  مع  متاشيا 
والعدالة  فالكرامة  العاملي.  اإلنسان 
للجميع أصبحت من املبادئ العاملية التي 
تسير عليها معظم دول العالم املتحضر،  
بني  واملساواة  الكرامة  بني  فالعالقة 
املستحيل  ومن  جدا  وطيدة  اتمع  أفراد 
وهما  البعض  بعضهما  عن  فصلهما 
يشكالن جزءا أساسياً من حقوق اإلنسان 
األساسية وهما مبثابة  الدعامة األساسية 
للحرية والعدل والسالم في العالم . هذه 
مثل  العظيمة   املبادئ  من  وغيرها  املبادئ 
مبدأ عدم التمييز بني أفراد اتمع هي التي 
عقود  ستة  منذ  املتحدة  األمم  عمل  تسير 
املعاهدات  في  تعتمد  التي  املبادئ   وهي 
واالتفاقيات الدولية مثل املعاهدة الدولية 
حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة . 

يشكل العام 2008 عاما مميزا في احلركة 
الثالث  ففي  اإلنسان،  حلقوق  العاملية 
االتفاقية  دخلت  العام   هذا  من   أيار  من 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية 
التطبيق،  حيز  لها  امللحقة  والبروتوكوالت 
جميع  من  تطلب  التي  االتفاقية  وهي 
األشخاص  حقوق  حماية  العالم  دول 
كذلك  السنة  هذه  في  وحتل  اإلعاقة.  ذوي 
حلقوق  العاملي  لإلعالن  الستني  الذكرى 
هذا  من  رقم 25  املادة  تشير  حيث  اإلنسان 
اإلعالن إلى حق كل إنسان  باألمن في حاالت 
مثل: البطالة واملرض واإلعاقة ووفاة املعيل 
خارجة  أخرى  ظروف  وأية  بالسن  والتقدم 
االتفاقية  في  مواد  عدة  وهناك  إرادته.  عن 
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لها 

خاص  وبشكل  املادة  بهذه  مباشرة  صلة 
تؤكد  والتي  االتفاقية  من  العاشرة  املادة 
على احلق باحلياة واملادة الرابعة عشرة التي 
املادة  وجند   . واألمن  باحلرية  احلق  على  تؤكد 
ً من حيث مطالبتها الدول  28  أكثر حتديدا

املساواة  لتأمني  عملية  إجراءات  باتخاذ 
االجتماعية  واحلماية  احلياة  مبستويات 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، وبشكل 
خاص بحاالت العوز أو  الفقر، وذلك عبر قيام  
الفئة  هذه  مبساعدة  ومؤسساتها  الدولة 
من أفراد اتمع بتقدمي أنواع مختلفة من 
املساعدات املادية وغير املادية، وينظر لذلك 
على أنه التجسيد الفعلي ملبدأ «املساواة 

والكرامة للجميع».

مصادر  من  الواردة  اإلحصائيات  تشير   
احلقائق  من  مجموعة  إلى  مختلفة 
واألرقام فحوالي 10% من مجموع السكان 
شخص) مليون   650 من  (أكثر  العالم  في 
 %80 من  وأكثر  محددة،  إعاقة  من  يعانون 
 400 (حوالي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من 
وكما  الفقيرة  الدول  في  يعيشون  مليون) 
الفقر  بني  وثيقة  عالقة  هناك  معروف  هو 
إلى  اإلحصائيات  تشير  حيث  واإلعاقة، 
من  العمل  عن  العاطلني  عدد  ارتفاع 
نسبته  ما  أن  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
90-80 % من الذين هم في سن العمل  لم 

يكفيهم  عمل  على  احلصول  من  يتمكنوا 
شر احلاجة والعوز، واحلق بالتعليم املناسب 
لم  التي  األخرى  احلقوق  من  هي  والصحة 
ذات  الدول  في  املعاقون  عليها  يحصل 
األوضاع االقتصادية الصعبة حيث أن %90 
غير  الدول  هذه  في  املعاقني  األطفال  من 
(مصدر  تعليمية  مؤسسة  بأي  ملتحقني 

هذه األرقام هو اليونسكو). 
ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  وتأتي 
من  الفئة  هذه  حقوق  حلماية  اإلعاقة 
املدنية  احلقوق  ذلك  في  مبا  األشخاص 
والثقافية واالقتصادية والسياسية واحلياة 
الدؤوب  السعي  هذا  ومع  االجتماعية. 
اتلفة  املتحدة  األمم  منظمات  قبل  من 
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ذوي اإلعاقة خالل السنوات العشر املاضية 
حتت املسميات أو الشعارات التالية:

1988: «الفنون والثقافة والعيش املستقل 

 Arts, Culture and Independent Living

(التسهيالت)  الوصول  إمكانية   :1999

 Accessibility اجلديدة  األلفية  في  للجميع 
for all for the new Millenium

املعلومات  تكنولوجيا  تطويع   :2000

 Making information اجلميع  لتناسب 
technologies work for all

املساواة:  الكاملة  املشاركة   :2001

التقدم  تقييم  في  جديدة  طرق  نحو  دعوة 
 Full participation and equality: The رجاتوا
 call for new approaches to assess progress

 and evaluate outcome

2002: احلياة املستقلة والعيش املستقل 

 Independent Living and Sustainable

 Livelihoods

 A voice of our own 2003:  صوتنا

2004: الشيء يخصنا من دوننا

Nothing about Us without Us

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق   :2005

 Rights of Persons with العمل على التطوير
 Disabilities: Action in Development

. ” E-Accessibility ” :2006

ذوي  لألشخاص  الالئق  العمل   :2007

 Decent work for persons with اإلعاقة 
 disabilities

ذوي  لألشخاص  العاملي  اليوم  إحياء 
اإلعاقة يأخذ أشكاال عديدة وطرق متنوعة،  
املؤسسات  جميع  اشتراك  وأهمها 
ومؤسسات  احلكومية  وغير  احلكومية 
اتمع املدني  والقطاع اخلاص في فعاليات 
هذا اليوم، بحيث يتم التركيز على كيفية 
لتطبيق  مناسبة  وطرق  وسائل  توفير 
املعايير العاملية في رعاية وتأهيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة. وميكن للمؤسسات التعليمية 
أن  والكليات  واجلامعات  املدارس  مثل 
باحلقوق  الوعي  نشر  في  كثيرا  تساهم 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية واملدنية 

حقوقي

ومؤسسات اتمع الدولي األخرى لتطوير 
ما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  واقع  وحتسني 
في  الفئة  هذه  أفراد  من  الكثير  هناك  زال 
كثيرة  وحواجز  عقبات  يواجهون  العالم  
قدم  على  باتمع  لالنخراط  سعيهم  في 
املساواة مع األفراد اآلخرين،  ومازال الكثير 
دون  اتمع  هامش  على  يعيشون   منهم 
باحلقوق  الفعالة  املشاركة  من  متكنهم 
تنل  لم  البلدان  بعض  وفي  والواجبات. 
هذه الفئة من أفراد اتمع أبسط احلقوق 
األساسية وهي احلق باملساواة أمام القانون 
واحلياة  العامة  باحلياة  باملشاركة  واحلق 

السياسية .  

يهدف االحتفال باليوم العاملي لألشخاص 
بقضايا  الوعي  تطوير  إلى  اإلعاقة   ذوي 
وتتعلق  كثيرة  وهي  اتلفة،  اإلعاقة 
والعمل  والتدريب  والتأهيل  بالتعليم 
خدمات  على  واحلصول  التأهيل،  وإعادة 
كرامة  حتقيق  أجل  من  خاصة  وتسهيالت 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ومصلحة  وحقوق 
كما يسعى االحتفال بهذا اليوم إلى تطوير 
الوعي بأهمية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
االجتماعية  احلياة  مجاالت  جميع  في 

والسياسية واالقتصادية والثقافية.

للمعاقني   العاملي  باليوم  االحتفال  بدأ 
عام،  كل  في  ديسمبر  من  الثالث  في 
اخلاص  العاملي  البرنامج  من  بتوصية 
باألشخاص املعاقني، ومت إقرار هذا البرنامج  
تغير  وقد    ،1982 عام  في  املتحدة  األمم  في 
اليوم   » من  اليوم  لهذا  الرسمي  املسمى 
 International املعاقني   لألشخاص  العاملي 
العاملي  اليوم  إلى   Day of Disabled Persons

 International Day of لألشخاص ذوي اإلعاقة
اجتماع  في  وذلك   Persons with Disabilities

ديسمبر   18 بتاريخ  العمومية  للجمعية 
2007 (قرار رقم 62\127) .

لألشخاص  العاملي  باليوم  أحتفل  وقد   

والسياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
العاملي  اليوم  في   ً جدا املفيد  ومن 
الندوات  تنظيم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
حول  التوعية  وحمالت  العامة  والنقاشات 
قضايا  على  للتركيز  اليوم  بهذا  االحتفال 
ذوي  األشخاص  متكني  وكيفية  اإلعاقة 
االستقاللية  حتقيق  من  وأسرهم  اإلعاقة 
شؤون  في  الغير  على  االعتماد  وعدم 
حتقيق  أهمها  من  والتي  اليومية  حياتهم 

األمن االقتصادي.
التخطيط  يتم  أن  كذلك  املهم  ومن 
لتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات 
مساهمات  وإظهار  مختلفة،  أماكن  في 
الذي  اتمع  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
وحوارات  نقاشات  وإجراء  فيه،   يعيشون 
املتنوعة  املهارات  توضيح  على  تركز 
اإلعاقة  ذوو  األشخاص  بها  يتمتع  التي 

واهتماماتهم اتلفة. 
أخرى  بفعاليات  القيام  إلى  إضافة 
التركيز  يتم  بحيث   ، اليوم  بهذا  احتفاالً 
على املعايير العاملية املتعلقة باألشخاص 
باتمع  دمجهم  أجل  من  اإلعاقة  ذوي 
وميكن  الكاملة.  املساواة  قاعدة  على 
كبير  بشكل  تسهم  أن  اإلعالم  لوسائل 
خالل  من  وذلك  اليوم  بهذا  االحتفال  في 
التركيز على العقبات واحلواجز التي تواجه 
على  والتركيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
املتعلقة  واملشاريع  والسياسات  البرامج 
تطوير  على  تعمل  أن  وميكنها  باملعاقني، 

الوعي اتمعي مبختلف قضايا اإلعاقة. 
دعونا في  اليوم العاملي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة وعلى مدى العام الذي يصاف الذكرى 
أن   اإلنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن  الستني 
الفعلي  للتطبيق  وسعينا  التزامنا  جندد 
ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية  والعملي 

اإلعاقة والبرتوكوالت التابعة لها.

89عالمي



حقوقي

حكم  ولكل  ميلك  ملك  دولة  لكل 
مجتمع  ولكل   , حتكم  حكومة 
ولكل   , رئيس  فريق  ولكل   , مؤثرة  جماعة 
ولكل   , مدير  مدرسة  ولكل   , شيخ  قبيلة 
التي  القمم  هي  وهكذا   ... عميد  كلية 
الدنيا  هذه  في  اجتماع  أو  جتمع  أي  تتصدر 
.. ويطلق على هذه القمم في لغة العرب 
راة ) وفيهم يقول الشاعر مصطلح ( السَ

راة لهم ال يصلح الناس فوضى ال َسَ
راة اذا جهالهم سادوا وال سَ

هذه  الى  الناس  أحد  وصول  وأسباب 
الى  كلها  ترجع  ولكنها  متنوعة  القمم 

سبب اجمالي واحد , هو القوِة.
والقوة نفسها متنوعة أيضا ..فقد تكون 
قوة النسب العريق , أو قوة العلم العميق , 
أو قوة املال الوافر. او قوة الكفاءات واملهارات 
أو   , واالتباع  املؤيدين  كثرة  او   , الشخصية 
معارك  من  معركة  في  النادرة  البطولة 

الوطن ضد عدو غادر قوي .....وهكذا ..

اتمعات  قادة  هم  راة  الَسَ وهؤالء 
التي  األرض  هذه  امتداد  على  والشعوب 

نحن عليها تاريخياً وجغرافياً .
عدة  هؤالء  على  يطلق  الكرمي  والقرآن 

مصطلحات ..
امللوك  يجالسون  الذين  وهم   ... املأل  (أ) 
وعطاياهم،  رضاهم  وينالون  به  ويحيطون 

مثل:
امللك فرعون ( قال املأل من قوم فرعون ان 

هذا لساحر عليم .. )
ألقي  إني  املأل  ياأيها  قالت   ) سبأ  ملكة 

إلي كتاب كرمي )
= ( قالت يا أيها املأل أفتوني في أمري )

أيكم  املأل  ياأيها  (قال  سليمان  امللك 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمني)

ملك امللوك عز وجل (اليسمعون الى املأل 
ً ولهم  األعلى ويقذفون من كل جانب دحورا

عذاب واصب)
( ب ) الوجهاء :

وجيهاً  مرمي  بن  عيسى  املسيح  (اسمه 
في الدنيا واآلخرة)

اهللا  عند  وكان  قالوا  مما  اهللا  (فبرأه 
وجيهاً)

اإلنسان  وهو   .. ري  سَ جمع  راة  الَسَ  ( ج   )
رفيع القدر في قومه ( قد جعل ربك حتتك 
رياً ) قال الراغب األصفهاني في مفرداته:  سَ
ري.  سَ رجل   : يقال  الرفعة.  أي  الَسرو  من   ”
السالم  عليه  عيسى  الى  بذلك  وأشار 

روة. وماخصه اهللا به من سَ
هكذا هو األمر في احلياة الدنيا هذه التي 

نحن فيها اآلن .

اآلخرة  احلياة  في  أيضا  األمر  هو  وهكذا 
من حيث أن سعة تلك احلياة وقوة ملكها 
ووجهائها  ملوكها  وأفواج  ممالكها،  وكثرة 
بقوانينه  العقل  تصور  قدرة  فوق  وسراتها 
الدنيوية  هذه .                                                                           

وقد أطلق القرآن الكرمي على هؤالء وصفاً 
يجمعهم جميعاً هو ( الصاحلون )

وجعلهم الشريحة الرابعة ألربع شرائح 
بة اجلنة هم سكان ( عدن ) قَصَ

 (أي عاصمتها )
الذين  مع  ”فأولئك  تعالى:  قال  حيث 
والصديقني  النبنيّ  من  عليهم  اهللا  أنعم 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً” 
هو  كما  موحدة  األولى  الثالثة  والشرائح 
معروف، بينما الرابعة (الصاحلون) متنوعة 
عديدة  زمر  إلى  تنقسم  حيث  ومتعددة 

كما قال تعالى:
(ً (وسيق الذين اتقوا ربهم الى اجلنة زمرا

والزمرة: هي اجلماعة املتخصصة بعمل 
واحد دقيق ومهم يحتاج الى كفاءة عالية. 
الصاحلني  شريحة  تكون  التي  والزمر 

كثيرة.
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ااهدين  وزمرة  العلماء  زمرة  مثل 
,وزمرةالذاكرين , وزمرة القانتني .. وهكذا 

رأس  هي  املصائب  على  الصابرين  (وزمرة 
هذه الزمر كلها )

العظيمة  الزمرة  هذه  اهللا  اختص  وقد 
نحو  على  لقدرها  ورفعه  لها  اهللا  بتكرمي 
اذا  الذين  الصابرين  وبشر   )  : تعالى  قوله 
اليه  وأنا  هللا  إنا  قالوا  مصبية  إصابتهم 
ربهم  من  صلوات  عليهم  .اولئك  راجعون 

ورحمة والئك هم املهتدون )
وقال عز وجل ( إمنا يوفى الصابرون اجرهم 

بغير حساب )
وحني  والضراء  البأساء  في  والصابرين   )
هم  وأولئك  صدقوا  الذين  اولئك  البأس 

املتقون ).

أفضل الصابرين :
وقد بني اهللا لنا عز وجل أن اعظم أنواع 
الصبر, و اكرم الصابرين هم الصابرون على 

البالء في انفسهم ..
 ... نعلم  حتى  ”ولنبلونكم  تعالى:  قال 

ااهدين منكم و الصابرين ”
(لتبلون في اموالكم وأنفسكم ..)

قال  جسده  في  أيوب  اهللا  إبتال  وعندما 
إنه  العبد  نعم   ً صابرا وجدناه  (إنا  عنه 

أواب).       
أجسادهم،  في  البالء  أهل  هم  هكذا 
ومن  وأهليهم  هم  اجلنة،  ملوك  من  زمرة 
يساعدهم وينفق عليهم ويعاجلهم ويتبرع 
لهم ويخدمهم أو يحبهم ويشفق عليهم 

.. هؤالء جميعاً زمرة واحدة يوم القيامة ..
وهؤالء هم سراة اجلنة ووجهاؤها وقادتها. 
يجمع اهللا لهم كل أهلهم معهم ماداموا 
املصابني  هؤالء  مع  اجلنة  لدخول  صاحلني 
وسيكونون  أجسادهم  في  اخللل  مبصيبة 

معهم في درجتهم الرفيعة 
التي  عدن  جنات  وأدخلهم  ”ربنا 
وأزواجهم  أباءهم  من  صلح  ومن  وعدتهم 

وذرياتهم... 
راةُ اجلنة عند رسول اهللا : سَ

فكر  اجلنة)  راة  (سَ البالء  أهل  شغل  لقد 
وقلبه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
ووجدانه حتى أوحى اهللا له من املعاني ما 
بأسمى  سلم  عليه  اهللا  صلى  عنه  عبر 
العبارات وأبلغ الكلمات وأوضح األساليب، 
وقد حفلت  كتب الصحاح واملسانيد بثروة 
كبيرة من األحاديث الشريفة التي متأل قلب 
الرحبة  األمل  بآفاق  أهله  وقلوب  املصاب 
برحمة اهللا عز وجل، وباملستقبل السعيد 

بني يدي اهللا يوم القيامة.

 

اهللا  رضي  اخلدري  سعيد  أبي  عن   ( أ   )
عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
قال : ” من يتصبر يصبره اهللا , وما أعطي 
ً وأوسع من الصبر“.متفق  أحد عطاءً خير ا

عليه.                
 ( ب ) عن أنس رضي اهللا عنه , قال رسول 
في  الزهادة   ” : وسلم  عليه  هللا  صلى  اهللا 
أنت  إذا  املصيبة  ثواب  في  تكون  أن  الدنيا 
أصبت بها أرغب لو أنها  أبقيت لك , رواه 

الترمذي. 
 ( ج ) عن أم سلمة رضي اهللا عنها  أنها 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جعل  اال  ببالء  عبدا  اهللا  إبتلى  ما    ” يقول 
اهللا ذلك البالء كفارة وطهورا ” رواه ابن أبي 

الدنيا.
(د ) عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه 
قال : قلت يارسول اهللا أي الناس أشد بالء 
؟ قال : ” األنبياء ثم األمثل فاألمثل ... فما 
يبرح البالء بالعبد حتى ميشي على األرض 
والترمذي،  ماجه،  ابن   ” خطيئة  وماعليه 

وقال : حديث حسن صحيح .
(هـ) عن أبي سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

قال : يارسول اهللا من أشد الناس بالء؟
قال: ” األنبياء ” قال: ثم من- قال: ”العلماء 
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كان  الصاحلون   ” قال:  ؟  من  ثم   : قال   ”
أحدهم بتلى بالقمل حتى يفشله, وابتلى 
العباءة  اال  مايجد  حتى  بالفقر  أحدهم 
على  صحيح  وقال:  احلاكم  رواه  يلبسها.  

شرط شرطهما.
قال   : قال  عنه  اهللا  رضي  جابر  عن   ( ج   )
”يود  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل 
قرضت  كانت  جلودهم  أن  لو  الثواب  البالء 

باملقاريض ” رواه الترمذي .

( ز ) عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده 
عليه  رسول اهللا صلى اهللا  قال : سمعت 
وسلم يقول : ” إن العبدَ اذا سبقت له من 
اهللا  ابتاله  بعمل  يبلغها  فلم  منزلة  اهللا 
ه ثم صبر على ذلك حتى يبلغه  في جسدَ
عز  اهللا  من  له  سبقت  التي  املنزلة  اهللا 

وجل ” رواه احمد وأبو داود.
( ح ) عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول 
إن   ”  : يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا 
الصداع واملليلة – أي احلمى – التزال باملؤمن 
وإن ذنبه مثل أحد فما تدعه وعليه من ذلك 

مثقال حبة من خردل ” رواه احمد 
( ط ) عن أبي ريحانة رضي اهللا عنه قال 
 : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال   :
”احلمى من فيح جهنم وهي نصيب املؤمن 

من النار ” رواه ابن أبي الدنيا والطبراني
( ي )عن أنس رضي اهللا عنه قال : سمعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول : 
عبدي  إبتليت  اذا   : قال  وجل  عز  اهللا  إن   ”
عوضته   , فصبر   – عينيه  –أي  بحبيبتيه 

فيهما اجلنة ” رواه البخاري والترمذي .
وفي رواية : ” يقول اهللا عز وجل اذا أخذت 
جزاء  له  يكن  لم  الدنيا  في  عبدي  كرميتي 

عندي اال اجلنة ”
قال   : قال  عنه  اهللا  رضي  أنس  عن  ك)   )
اذا   ”  : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 

ابتلى اهللا عزوجل املسلم ببالء في جسده،  
صالح  له  اكتب   : للملك  عزوجل  اهللا  قال 
عمله الذي كان يعمل , وإن شفاه غسله 
رواه   ” ورحمه  غفرله  قبضه  وإن   , وطهره 

االمام احمد
قال:  عنه  اهللا  رضي  بردة  أبي  عن  (ل) 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سمعت 
وسلم يقول : ” ما من مسلم يصيبه أذى 
رواه   ” خلطاياه  كفارة  كان  اال  جسده  من 
على  صحيح  وقال  واحلاكم  الدنيا  أبي  ابن 

شرطهما.

هذه نبذة يسيرة عن فضل املعاقني عند 
اهللا عز وجل .. نخلص منها الى مايلي: 

القيامة  يوم  يبعثون  املعاقني  إن   : أوالً 
وال ذنب عليهم .. فقد خرجوا من ذنوبهم 

كيوم ولدتهم أمهاتهم.

ثانيا : ان هذه الفضيلة لم تكن قبلهم 
اال للملئكة والرسل املعصومني. 

هم  املعاقني  هؤالء  أن  يعني  وهذا   : ثالثا 
شركاء األنبياء والصديقني والشهداء وقد 
جتسم فيهم وصف الصاحلني بشكل يقيني 

على ماعرفنا من النصوص املتقدمة.
وبذلك نستيقن بأن املعاقني هم من أبرز 
وذلك   ... وسراتها  ووجهائها  اجلنة  ملوك 
اهللا  أن  حيث   .. أحب  ملن  يؤتيه  اهللا  فضل 
اهللا  ومن   .. ابتاله   ً عبدا إحب  اذا  وجل  عز 

التوفيق .
له  تكون  من  فضل  يتوضح  هنا  ومن 

عالقة بهم بأي وجه من وجوه اخلير.
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اإلعاقة  أن  فيه  شك  ال  مما 
عقبة   ً أبدا تكن  لم  البصرية 
ميلك  من  طريق  تعترض 
الكامنة،  قدراته  لتطوير  والعزم  اإلرادة 
من  ميكنه  الذي  باألسلوب  وتسخيرها 
التعايش مع إعاقته بل والتغلب عليها 
ظل  وفي  املنطلق  هذا  ومن  وقهرها. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عناية 
باإلنسان، وريادتها في إطالق املشروعات 
خدمة  على  جوهرها  في  تنصب  التي 
متكني  مركز  تأسيس  جاء  مصاحله، 
مببادرة كرمية من صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
نوعه  من  متخصص  مركز  كأول  دبي، 
توفير  أجل  من  الدولة،  مستوى  على 
أصحاب  وتأهيل  لتدريب  الالزم  الدعم 
تلك اإلعاقة، ومتكينهم من خوض غمار 
مهاراتهم  صقل  عبر  العملية  احلياة 
تساعدهم  جديدة  خبرات  ومنحهم 
على االنخراط الفعال في مجتمعاتهم، 
مبا لذلك من انعكاسات إيجابية في حتقيق 
إلى  بهم  والوصول  لذاتهم  املكفوفني 
االستقاللية املنشودة من أجل غد ميلؤه نور 

األمل وتظلله رعاية اتمع واهتمامه.

متكني مركز غير ربحي تأسس مبوجب 
األمر رقم واحد لعام 2004 الصادر وفقاً 
للقانون رقم واحد لعام 2000 إلمارة دبي، 
ليكون واحدا من مشاريع هيئة املعرفة 
ليقدم  بدبي،  البشرية  املوارد  وتنمية 
خدماته للمعاقني بصرياً من مكفوفني 
وضعاف النظر، حيث يوفر املركز العديد 
من البرامج التدريبية الرامية إلى االرتقاء 
مبا  املكفوفني  لدى  التطبيقية  باملهارات 
عمل  فرص  إلى  الوصول  على  يساعدهم 

مالئمة تتوافق مع قدراتهم.

فئتني  إلى  خدماته  متكني  مركز  يوفر 

رئيسيتني هما:
املعاقون بصرياً من مكفوفني وضعاف 

نظر:
الفئــــة  األفـــراد  هؤالء  ويعتبر 
املركز  يستهدفها  التي  الرئيسية 

ويختصها بخدماته األساسية.
املتعاملون مع املعاقني بصرياً:

وأخصائيني  ومشرفني  معلمني  من 
يحرص  حيث  واجتماعيني،  نفسيني 
بالبرامج  الفئة  تلك  إمداد  على  املركز 
من  مجموعة  عبر  املالئمة  التدريبية 
أحدث  على  تعتمد  التي  العمل  ورش 

تقنيات التدريب والتأهيل.
رسالة  تتضمن  ذاته،  الوقت  في 
مركز متكني التركيز على االرتقاء بوعي 
اتمع حول طبيعة متطالبات اإلعاقة 
مع  األمثل  التعامل  وأسلوب  البصرية 
البيئة  إيجاد  يضمن  املتطلبات، مبا  تلك 
املعاق  انخراط  تسهل  التي  املناسبة 

بصرياً في محيطه االجتماعي.

تدريب وتأهيـــل املعاقيـــن بصريــاً 
وتزويدهم باملهــــارات العملية الالزمة 

لتأمني فرص العمل املناسبة لهم.
1 مساعدة املعاقني بصرياً على إيجاد 
فرص العمل املناسبة في مؤسســات 

القطاعني العام واخلاص.
ألصحــاب  املهنـي  التطور  متابعة   2
اإلعاقة البصرية بغيـــة تأكيــد فرص 

التقدم الوظيفي.
مختلف  مع  والتعاون  التنسيق   3
املؤسسات من أجـــل توفيــر أفضـــل 
التسهيالت واخلدمات املناسبة للمعاقني 

بصرياً.
والنصح  والتدريب  التوجيه  تقدمي   4
واإلرشاد للمؤسسات من أجـــل توفيــر 
اخلدمات املثلـــى والبيئــــة املناســبة 

للمعاقني بصرياً.
العام  بالوعي  االرتقاء  على  العمل   5
عموماً  اخلاصة  االحتياجــات  ذوي  حول 
وطبيعة  خصوصــاً  بصريــاً  واملعاقني 
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متطلباتهم وكيفية التعاطي مع تلك
املتطلبات بشكل إيجابي.

في بصرياً املعاقني  اندماج  تفعيل 
دون حتول  التي  العوائق  وإزالة  اتمع 
والهيئات املؤسسات  مع  التعاون  ذلك 
من اإلعاقة  مجال  في  العاملة  واملراكز 
للمعاقني اخلدمات  أفضل  تقدمي  أجل 

ي

والعمل على تطوير تلك اخلدمات بصرياً
مبا يتواءم مع متطلباتهم.

على متكني  يحرص 
تقدمي مختلف احللول التقنية للمعاقني
أحدث على  ذلك  في  معتمداً ً

ميمي
بصريا

باملكفوفني املعنية  العاملية  التقنيات 
في شتى ااالت.

يوفر مركز متكني االستشارات الفنية
اإللكترونية املواقع  ملصممي  الالزمة 
املتطلبات ملراعاة  اإلنترنت  شبكة  على 
مواقع خاصة   ،ً

رر
بصريا للمعاقني  اخلاصة 

املعاق يساعد  مبا  الرسمية،  املؤسسات 
بصرياً على االستفادة من محتوى تلك

املواقع وخدماتها.

تطبيقات تقنية املعلومات واحلاسوب
برامج إلى  إضافة  العامة  واملهارات 

تعليم اللغة اإلجنليزية.

من مجموعة  متكني  مركز  يقدم 
البرامج التدريبية املوجهة إلى مختلف
املباشرة الصلة  ذات  اتمع  قطاعات 
من أجل وغير املباشرة، باملعاقني بصرياً
توعية تلك القطاعات بأسلوب التعامل

األمثل مع فاقد البصر.

للمتدربني العون  متكني  مركز  يقدم 
من أصحاب اإلعاقة البصرية في ناحية
حتديد فرص العمل املالئمة ويساعدهم
لهم يسمح  مبا  إليها،  الوصول  على 

بتحقيق استقاليتهم الذاتية.

يوفر متكني النصح واإلرشاد للمعاقني
اتلفة، الوظائف  شاغلي  من  ً

رر
بصريا

ومساعدتهم دعمهم  بهدف  وذلك 
واالرتقاء الوظيفي  أدائهم  حتسني  على 

مبستواهم املهني.
اخلدمات اإلعالمية:

وسائل مختلف  مع  متكني  يعمل 
واملسموعة، واملقروءة   املرئية  اإلعالم 
حول االجتماعي  الوعي  نشر  أجل  من 
، وذلك بغرض مد جسور

رر
املعاقني بصريا

البصرية اإلعاقة  أصحاب  بني  التواصل 
في املركز  من  إسهاماً ومجتمعهم 

دمجهم باتمع.

مهارات استخدام لوحة املفاتيح.
«النوافذ»   احلاسوب  تغشيل  برنامج 

.(MS-WINDOWS)
.(MS-Word) معالج النصوص
.(MS-EXCEL) معالج اجلداول

.(Internet) اإلنترنت
.(E-Mail) البريد اإللكتروني

احلاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة 
.(ICDL)

مهارات احملادثة.
مهارات الكتابة.
مهارات القراءة.

اإلعداد إلمتحانات النظام الدولي في
(EILTS) اللغة اإلجنليزية

مهارات االتصال.
مهارات خدمة العمالء.

مهارات التسويق.
مهارات التوجيه واحلركة.
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 made at 24 hours notice on the
 urgent advice of the authorities!
 Most of the pupils were on holiday
 at the time, but some thirty pupils
 and a number of staff had remained
 and thankfully The Royal London
 Society for the Blind took everyone
 in at Dorton House, near Aylesbury.
 The College was unable to return
 to its premises in Upper Norwood,
 which had been bombed out and
 acquired by the local authority. The
 College was effectively disbanded
 until it moved into Rowton Castle,
 near Shrewsbury, where pupils
 reassembled the following year.

In 1953, work was due to begin 
on enlarging the site. However, 
before this could happen a fire 
broke out, destroying a good deal 
of the buildings and 38 pianos and 
organs. Thankfully, everyone was 
evacuated safely. The sudden loss 
of already limited accommodation 
created a problem which could not 
be met by improvisation on the 
premises. Henshaw’s Institution for 
the Blind stepped in to take pupils 
and staff as a temporary measure, 
so training could continue. 

In 1955, the College acquired 
Albrighton Hall, about 3 miles from 
Shrewsbury, and adapted it for 
residential and training purposes 
for the older boys and young 
men. The girls and younger boys 
remained at Rowton Castle. 

 In 1958 Hardy House was
 obtained as a new residential
 area for girls previously based
 in Rowton Castle. The building
 included 6 kitchenettes, where
 girls were taught various domestic
 skills. Such skills today form part
of ‘Living Skills’ for all students.

In 1966, after 29 years as 
principal, Dr Langdon retired and 
was succeeded by Alfred Lidster, 
who had previously been the 
bursar at the college.

In 1978 the College moved to 
it’s current site in Hereford. The 
grounds had previously been the 
site of a teacher training college, 
and satisfied the College’s needs 
both for teaching, and residential 
accommodation. A year later the 
work experience scheme, which 
had been initiated in Shrewsbury, 
was expanded. Enhancing the 
College emphasis on employment, 
dating from its conception by Dr 
Thomas Armitage and still the 
focus today.

The Living Skills department was 
set up, enabling the learning of 
even more independence skills. 
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age, became the Music Master 
there! After graduating from the 
University of Tennessee aged 
22, he became musical director 
at the Wisconsin School for the 
Blind. During his time there people 
became aware of his strong anti-
slavery sentiments. He was given 
24 hours to renounce his views 
or face hanging. He refused to do 
so, but escaped hanging due to 
public sympathy for his blindness. 
He left Wisconsin and went to 
on become the Director of Music 
for eleven years at The Perkins 
Institution for the Blind in Boston, 
Massachusetts. 

Campbell and Armitage resolved 
to found a ground breaking College 
in England and a year later, on 1st 
March 1872, the College we now 
know as RNC was established with 
the assistance of the first Duke of 
Westminster and Mr C.A.Miner. 

The college was originally called 
The Royal Normal College and 
Academy for the Blind. ‘Normal’ 
referred to teacher training with 
was offered by the college. The 
majority of the teaching staff 
were at this time recruited by 
Francis Campbell from his native 
America.

The college started in 3 small 
houses not far from the Crystal 
Palace in London. By the end 
of the first year, it had outgrown 
the site and moved to Upper 
Norwood.The curriculum was 
liberal and advanced for its day, 
and included a large amount of 
physical education. Roller-skating 
was much practised and an early 
report mentions tobogganing after 
a heavy fall of snow! In those early 
days the atmosphere was full of 
life and excitingly experimental. 
Campbell`s first wife died soon 

after the College was opened, 
and in 1875, he married one of 
his teachers, Sophia Faulkner, 
originally of Massachusetts. 

 By the 1880s the college, which
 had started with just 2 students,
 had well over 150 students,
 and over 200 by the end of the
 century. The college was run as a
 preparatory school taken children
 aged 5 to 13, and a grammar and
 high school.

‘The College is open to the young 
of either sex and of any rank, but 
only those will be received as 
pupils who, in the opinion of the 
Principal, show sufficient ability 
to render it probable that by 
instruction they can be rendered 
capable of self-support.’ (Annual 
Report 1880)

In 1887 Dr’s Campbell and 
Armitage founded the Guild of Past 
Students ‘for the purpose of mutual 
aid, especially in the first entry into 
life’. The Guild is still going strong 
today. In 1909, Francis Campbell 
was knighted by King Edward 
VII and retired 3 years later to be 
succeeded by his eldest son, Guy 
Marshall Campbell. 

 In 1929, his widow, Louie Bealby
 Campbell, in turn succeeded him.
 When she retired in 1934, the
 Principal ship passed outside the
 Campbell family for the first time,
 when William Stone took over. He
 retired 3 years later and in 1937
 Dr Langdon took over as principal.
 With the outbreak of World War
 II, the College was evacuated
 to a mansion known as Great
 Maytham, in Rolvenden, West
 Kent. However, with the imminent
 threat of invasion, the College
 had to leave in 1940 and seek
 yet another home. The move was
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 and Mobility and Sighted Guide
 Techniques, for employers, travel
 providers the public sectors, and
 Classroom Management, aimed
 at University Lecturers who may
 be teaching a blind or partially
sighted student for the first time.

 RNC has also developed a
 variety of products to assist visually
 impaired people in accessing the
 environment around them. These
 range from the Hoople; a mobility
 aid designed for young people,
 the elderly and those with joint
 problems, which also enables the
 user to negotiate rough terrain,
 allowing them to participate in
 activities previously considered
 difficult or off limits, to the T3 – the
 Talking Tactile Tablet. This product
 is used with a PC and makes
 visual subjects such as weather
 systems and human biology charts
 accessible to visually impaired
 users through the use of tactile
 overlays, with sound integrated
 within to offer information to the
 user. RNC has developed this
 product to a very high standard,
 obtaining funding from the
 European Commission along the
 way to encourage collaboration
 with other European partners
 on a range of projects using the
 T3, as well as sharing expertise
 to support relatives of visually
 impaired people, and promoting
 ICT with people aged 55+ who are
visually impaired.

 It is not just within Europe that
 RNC leads the way in developing
 training services and products for
 blind and partially sighted people.
 In August, the College launched the
 world’s first Football Academy for
 the visually impaired. RNC is home
 to the Great Britain Blind Football
 Team, who recently finished fifth in
 the Beijing Paralympics. Learners

 at the Academy train alongside
 their other studies and compete
 in national leagues, with the aim
 of developing their talent to the
 standard needed to play for their
country.

 RNC has an exciting future ahead;
 the College will host the World Blind
 Football Championships in 2010,
 and has been recommended as a
 training camp for the London 2012
 Paralympics. This acknowledges
 the College as a centre of
 excellence building on 135 years
 expertise with the development
 of a state of the art Sports and
 Complementary Therapies Centre.
 The College is always developing
 to meet the need of its learners
 and the society surrounding them
 ensuring that real employment and
 higher education opportunities are
 a real possibility for all who study
at RNC.

A brief history of RNC
 Go Back

 One hundred and thirty years
 ago, few blind children could
 hope for either a good education
 or steady and worthwhile
 employment. The Victorian
 philanthropist, Dr. Thomas Rhodes
 Armitage believed these problems
 were interrelated and that given
 an education of similar content to
 that received by sighted children,
 blind people could go on to have
 equally successful careers.

In 1871, he met a like-minded 
visionary in the American, Francis 
Joseph Campbell. Campbell 
was born in 1832 at Winchester, 
Tennessee and lost his sight at 
the age of five. He studied at 
Nashville School for the blind 
and at just sixteen years of 

Fletcher Catherine
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In 1871, he met a like-
minded visionary in the 
American, Francis Joseph 

Campbell. Campbell lost his sight 
at the age of five and studied at 
Nashville School for the blind 
where, at just sixteen years of age, 
he became the Music Master. After 
graduating from the University of 
Tennessee aged 22, he became 
musical director at the Wisconsin 
School for the Blind. He went to 
on become the Director of Music 
for eleven years at The Perkins 
Institution for the Blind in Boston, 
Massachusetts. 

Campbell and Armitage resolved 
to launch a ground breaking 
College in England and a year 
later, on 1st March 1872, the 
College we now know as RNC 
was established. 

The evacuations of London in 
World War Two meant the College 
moved locations on a number 
of occasions, and in 1978 the 
College moved to its current site 
in Hereford. 

 Today, RNC is Great Britain’s
 leading college of further education
 for people with a visual impairment.
 Around 200 learners, aged 16
 – 65+, study at RNC at any one
 time, for a wide range of vocational
 and academic qualifications.
 Popular courses include Massage
 and Complementary Therapies,
 Sport and Recreation, Business
 and Administration and Music

 Technology, Customer Services,
 Performing Arts, Art and Design,
 ICT. All learners at RNC study
 Mobility and Independent Living
 Skills alongside their courses,
 and many will study ICT, Braille
 and Braille Technology, as well as
 receiving literacy and/or numeracy
 support. The College welcomes
 learners from around the world,
 who will often study ESOL (English
 for Speakers of Other Languages)
 alongside their courses and enjoy
 a cultural experience during their
time in the UK.

 The College does not provide
 specialist qualifications, in fact
 they are the very qualifications
 that sighted people all over the UK
 are studying. However the way
 they are delivered by the teaching
 teams using accessible formats
 certainly makes the college stand
 out from  mainstream counterparts,
 ensuring learners gain good
 qualifications to take them onto
university or the world of work.
 It is this specialist element of
 RNC that is demonstrated across
 the board in the products and
 services available to a varied
 network of businesses, education
 providers and members of the
 public. The College offers a
 wide range specialist training,
 awareness and staff development
 to organisations working with
 people with a visual impairment.
 Training services include Visual
 Impairment Awareness Training

 Editorial
 The Royal National College for
 the Blind – leading the way in
the field of visual impairment

 Little more than one hundred and thirty five years ago,
 few blind children could hope for either a good education
 or steady and worthwhile employment. The Victorian
 philanthropist, Dr. Thomas Rhodes Armitage believed these
 problems were interrelated and that given an education of
 similar content to that received by sighted children, blind
 .people could go on to have equally successful careers
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يجد فاقدو أو ضعاف البصر الشديد، 
مشقة عنـد حاجتهـــم لقــــراءة 
والفواتير  والكتب  والوثائق  الرسائل 
واملطبوعات املكتوبة باحلروف العادية، حيث إن 
جدا؛  قليلة  احلالة   هذه  في  أمامهم  اخليارات 
شخص  من  الكفيف  يطلب  أن  املمكن  فمن 
إطالع  من  ذلك  يتضمن  وما  له  القراءة  مبصر 
أن  املستحب  غير  من  خصوصيات  على  الغير 
يطلع عليها شخص آخر (الرسائل الشخصية  
أو رسائل البنك والفواتير وغير ذلك من األمور 
احلاسوب  جهاز  إلى  يلجأ  أن  أو  الشخصية)، 
ثم  ومن  قراءتها،  املراد  للمادة  مسح  وعمل 
احملتــوى  لســماع  خاص  برنامــج  استخدام 
املكتوب. إال أن هذه الطريقة ال تناسب جميع 
تكون  أن  يجب  املادة  إن  حيث  املطبوعات، 
مطبوعة بطريقة وحروف خاصة حتى يتمكن 
احلاسوب من التعرف إليها. وفي هذا األمر كما 
يالحظ مشقة من نوع خاص فجهاز احلاسوب 
في جميع األماكن واألوقات.  غير متوافر دائماً
ومازالت البرامج املستخدمة في ذلك في طور 
تسويقها  حد  إلى  األمر  يصل  ولم  التجريب 

.ً
ر
جتاريا

حجمه  يتعدى  ال  جهاز  هو  األمر  في  اجلديد 
ضعيف  أو  الكفيف  ميكن  املتحرك،  الهاتف 
اخلاصة  والرسائل  الوثائق  قراءة  من  البصر 
نوعاً غريباً  مسمى  اجلهاز  يحمل  والنصوص. 
الصوتية  بالعني  املسموعة  «األوراق  وهو  ما 
ويعرف   «Audible Paper with Voice eye
مبسماه التجـــاري «Voiceye» ولعــل هــذا 
وظيفــة  أو  بطبيعة  يوحي  لوحده  املسمى 
قراءة  من  املستخدم  ميكن  حيث  اجلهاز،  هذا 

 ™¡Ÿ„dG ±ƒ©¡Vh òaÄ¯μ»¸d —j—L RƒÁL
إلى  حتويلهــا  خــالل  من  املكتوبة  النصوص 

أصوات مسموعة.
مخزنة  املكتوبة  واملـــادة  النصوص  تكون 
بكود معني  «Bar Cod» يوجد أعلى الصفحة 
أو أسفلها )، والعمل جارٍ لتطوير اجلهاز لقراءة 

املادة املكتوبة دون احلاجة إلى الكود.  
ٍ

فوق  اجلهاز  من  اجلزء  هذا  املستخدم  يضع 
الكود املادة املراد قراءتها ويقوم بتمريره عليه.

الذي  باجلهاز  خاص  بسلك  اجلزء  هذا  يتصل 
وكلمات  أصوات  إلى  الكود  بتحويل  يقوم 

مسموعة.

ميتاز اجلهاز مبيزات إضافية مثل قراءة األلوان 
وإمكانية حفظ عدد معني من الصفحات في 
الصوت  بسرعة  والتحكم  الداخلية،  الذاكرة 
ازنة  املادة  نقل  وإمكانية  اجلهاز،  من  اخلارج 
إضافة  أخرى.  وميزات  احلاسوب  جهاز  إلى 
على  وإظهاره  املطبوع  النص  تكبير  ميزة  إلى 
لتمكني  الكبير  باحلجم  احلاسوب  شاشة 

ضعاف البصر من القراءة العادية للمادة. 
األشــخاص ضعــاف البصر أو  إضافة إلى 
استخدام  أخرى  لفئات  ميكن  البصر،  فاقدي 
بعسر  املصابني  األشخاص  مثل  اجلهاز  هذا 

 .«Dyslexia» القراءة

اللغة  يدعم  ال  اجلهاز  هذا  إن  نقول  أن  بقي 
جلميع  عاملي  مجلة  من  دعوة  وهذه  العربية 
والشــركات  البرمجــة  حقل  في  العاملني 
التسويقية لتطوير اجلهاز لقراءة الكود باللغة 
لفاقدي  كبيرة  فائدة  من  ذلك  في  ملا  العربية 

وضعاف البصر في عاملنا العربي.  

ÈJ›ÁLCG
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°Ç¯μdG …dƒ£¸d ™jÄ£J «h™¡�e écCG
¤¡ShCÕG ´™¡�dGh ÈH™©dG Úƒ©dG iÄˆ¡�e Å¸Y

‡ÇfhëμdEÕG ‡„Ç²×G «h™¡�e
(!Äˆfh™H) °Ç¯μdG …dƒ£¸d

‡²²‘ÙG ƒjG›ÙG
1

والدراسية التي يحتاجها الطالب الكفيف 

على شكل ملف إلكتروني.

بني  واحملاضرات  الكتب  تبادل  إمكانية  2
التحويل  إلى  حاجة  دون  والطالب  األستاذ 

يدعم  بنظام  مزودة  فاحلقيبة  برايل،  إلى 

.XPاللغة العربية لبيئة ويندوز 2000 و

اإللكترونية  احلقيبة  توصيل  إمكانية  3
بيئة  على  والعمل  الشخصي  باحلاسوب 

XP عن طريق قارئ الشاشة فيرجو،  Pويندوز

أسلوب  بنفس  احلقيبة  ستعمل  حيث 

شاشات برايل اإللكترونية.

وهذه  الصوتي،  التسجيل  إمكانية   4
املالحظات  تسجيل  في  الطالب  تساعد 

املهمة والتي تخص املواد الدراسية في أي 

حلظة شاء، ونقلها إلى جهاز احلاسوب.

الصوتية  واحملاضرات  الكتب  سماع   5
احلقيبة  في  واملزود  MP3 مشغل طريق  عن 

اإللكترونية.

6 آلة حاسبة رياضية متقدمة تساعده 
في علوم الرياضيات واحلساب.

7 أجندة إلكترونية تزوده بجدول احلصص 
ومواعيد االمتحانات واحملاضرات املهمة.

برايل ساعة  طريق  عن  الوقت  معرفة   8
وناطقة.

بوصلة  طريق  عن  االجتاهـات  حتديــد   9
رقمية برايل وناطقة.

10 معرفـــة الوقــت والتاريــخ، برايـل 
وناطقة.

11 مـزايا أخــرى: درجة احلــرارة وضغط 
الهواء.

احلقــيبــة،  عــمــل  12ســهـولـــة 
وسهولة الوصول إلى التطبيقات.

حيث طويــل  البطــاريــة  عمـــر   13
يستطيع الطالب العمل على احلقيبة ملدة

80 ساعة متواصلة دون احلاجة إلى شحن

البطارية.

 kGQÄ£ˆeh kG—FGQ kƒYh™¡�e ,°Ç¯μdG …dƒ£¸d ‡ÇfhëμdEÕG ‡„Ç²×G «h™¡�e —©j
 ½—²J  ÀCG  ¿μç  ŒÇM  ,ÈH™©dG  Úƒ©dG  iÄˆ¡�e  Å¸Y  ÂYÄf  ¿e  ºhCÕG  Ägh
 450 À›j —ÇdG °c ¼�‘H ,°Ç¯c …dƒW ¹μd kGRƒÁL ¼Ç¸©ˆdGh ‡ÇHëdG ŠGQGRh
 …ˆc  ÉCG  ÛEG  ‡aƒ¡VEG  ,‡aƒc  ‡Ç¡SGQ—dG  Â„ˆc  ÂÇa  ª¡ jh  ,Aƒ¡T  ƒ»‹ÇM  Â¸»‘j  kƒeG™L
 …ˆμdGh è™μdG  ÀBG™²dG)  ƒÁ¾eh ,…dƒ£dG  ƒÁLƒˆ‘j —b ÈˆdGh IQGRÄdG  ƒÁMë²J i™NCG
 ,°FG™£dGh  ¢Ÿ¡Ÿ²dG  ,I—Ç¯ÙG  ‡Ç»¸©dG  …ˆμdG  ,ÀBG™²dG  ñ¡Sƒ¯J  ƒÁ»gCGh  ‡Ç¾j—dG
 IQGRÄ¸d  RƒÁÖG  G˜g  ¿e  ¢UƒN  QG—¡UEG  ¼Ç»¡ŸJ  ¼ˆÇ¡Sh  ,(‡Ç»¸©dG  ¹Fƒ¡S™dGh  Šî�ÙG

.‡¡SGQ—dG ¹MG™e ‡aƒc Ô …dƒ£dG —Yƒ¡�J ÈˆdG �eGédGh Šƒ²Ç„£ˆdG ¿e O—©H
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‡Ç¸»©dG ƒjG›ÙG
1 كما ذكرنا ستساعد هذه احلقيبة في 
سهولة تبادل الكتب واحملاضرات والقصص

املدرس بني  النصية  امللفات  من  وغيرها 

معرفة إلى  املدرس   يحتاج  ولن  والطالب، 

في نفسه  إجهاد  أو  برايل  عن  الكثير 

فاحلقيبة الطريقة؛  بهذه  القراءة  محاولة 

وباللغة حقيقية  تواصل  وسيلة  توفر 

العربية وبعدد من اللغات األجنبية األخرى

بني الكفيف واألستاذ.

2 يستطيع الكفيف استعمال احلقيبة
في أثناء احلصة الدراسية إذا رغب في ذلك،

حيث يستطيع أن يكتب بعض املقتطفات

األستاذ يقوم  التي  املادة  عن  والفقرات 

حفظها ثم  ومن  الصف،  في  بشرحها 

مفاتيح لوحة  طريق  عن  احلقيبة،  داخل 

شاء ما  كتابة  الطالب  ويستطيع  برايل، 

أثناء احلصة وبكل هدوء،  خالف آلة الكتابة

التقليدية بيركنز، السائدة  في عالم اليوم

في الفصول الدراسية اخلاصة  باملكفوفني،

كتبه ما  على  االطالع  لألستاذ  ميكن  كما 

الطالب في الفصل سواء عن طريق برايل

اخلاص احلاسوب  جهاز  إلى  امللف  بنقل  أو 

باألستاذ.

3 أمكانيــة تبـــادل الكتب واحملاضرات
والدروس بني الطلبة في نفس الصف ودون

أي عناء ودون حاجة للتحويل، فما عليك إال

اختيار ما حتب نقله بضغطة زر.

4  إن توفيــر آلـــة حاســــبة للطـالب
سيساعد مدرس مادة الرياضيات في عمل

تطبيقات عملية مع الطلبة على املعادالت

الرياضية والعمليات احلسابية املتنوعة.

املكفوفني الطالب  دمج  عملية  دعم  5
احلقيبة توفر  فمع  العامة،  املدارس  في 

املكفوفون الطالب  سيتمتع  اإللكترونية  

بالتواصل مع أقرانهم من املبصرين، كذلك

ستتمكن  للمدرسة   العامة   اإلدارة  فإن 

مع  والتواصل  املواد  توفير  من  بسهولة 

احلقيبة،  هذه  خالل  من  الكفيف  الطالب 

لهذه  متخصص  مدرس  إلى  احلاجة  دون 

الفئة.

العربية  باللغة  الكتابة  إمكانية  6
مادة أستاذ  سيتمكن  حيث  واإلجنليزية: 

سهولة بكل  واإلجنليزية  العربية  اللغة 

ويسر عمل تطبيقات عملية على الكتابة

تدريس وإمكانية  سالسة،  بكل  والقراءة 

مواد عربية وإجنليزية متنوعة مثل اإلنشاء

والتعبير وغيرها من املواد التي تعتمد على

القراءة والكتابة.

الكفيف للطالب  ميكن  االمتحانات:   7
طريقة عن  واالختبارات  االمتحانات  عمل 

ومن عليها  واإلجابة  اإللكترونية  احلقيبة 

من يتمكن  كي  األستاذ  إلى  تسليمها  ثم 

على احلصول  للوزارة  وميكن  تصححيها، 

ملفات على  الطالب  إجابات  من  نسخ 

طويلة، لفترة  بها   واالحتفاظ   إلكترونية 

ومالئمة،  ً جدا صغيرة  التخزين  فمساحة 

هائل وتطور   ً كبيرا تقدماً سيحقق  وهذا 

الوزارة في  اإللكترونية  األرشفة  نظام  في 

الطالب إجابات  وحفظ  لالمتحانات 

للمراحل االنتقالية. خصوصاً

8 املذاكرة واملراجعة والواجب: إن سهولة 
التعامل مع احلقيبة اإللكترونية للكفيف

ما أين  دروسه  مذاكرة  عليه   سيسهل 

كان، وال يحتاج إلى حمل كتب ثقيلة الوزن

اإللكترونية احلقيبة  حمل  إال  عليه  ما  بل 

ما أين  معه  ودروسه  كتبه  كل  وسيجد 

حل سهولة   له  ستحقق  كما  ذهب، 

الواجبات الدراسية واملكلف بها حتى وهو

في طريق عودته إلى البيت في السيارة أو

أثناء نزهة عائلية خارج البيت دون عناء أو

تعب مع حفظ اإلجابات، ويستطيع األستاذ
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احلقيبة  من  نقلها  بعد  اإلجابات   مراجعة 

إلى جهاز احلاسوب  في املدرسة.

‡jOƒ¡ŸˆbÕG ih—ÖG
للمدارس اإللكترونية  احلقيبة  بتوفير 

بنات، أو  بنني  سواء  والثانوية  اإلعدادية 

سيحقق متيز لهذه املدارس ال مثيل لها، كما

اخلاصة الفئة  هذه  تطوير  في  سيساهم 

ًويعزز من قدراتها الدراسية، وأيضاً سيوفر

املؤسسات على  واجلهد  املال  من  الكثير 

القائمة على توفير املواد واألدوات الدراسية،

وحتويل عمليات الطباعة إلى مجاالت أخرى

من شأنها الزيادة من جودة اخلدمة والرقي

بالوسائل التعليمة ألحدث ما وصلت إليه

التكنولوجيا.

كل إلى  التقنية  هذه  مثل  وبوصول 

طالب، فإنها ستوفر الكثير من اجلهد واملال

وفيما والتعليم  التربية  لوزارات  والوقت 

التكاليف سيتم التخلص يلي جملة من 

منها بإذن اهللا:

الطباعة عمليات  من  التخلص  1
،%80 من أكثر  إلى  والتنسيق  والتحويل 

مؤسسات  يكلف  العمل  هذا  أن  حيث 

والوقت  واجلهد  املال  من  الكثير  املكفوفني 

وبتوفير  الدراسية،  األعوام  مدار  على 

املطبعة  فإن  اإللكترونية،  احلقيبة 

واخلرائط  الرسوم  تقدمي  في  تتخصص 

والصور املعقدة التي ال تتوفر على احلقيبة 

اإللكتروني  للكتاب  مكملة  تكون  كي 

حقيبة  داخل  الطالب  عليه  يحصل  الذي 

برونتو اإللكترونية، وتتخلص وزارات التربية 

والتعليم من املشاكل اآلتية:

عن  للكتب  واإلدخال  الطباعة  عملية  ـ 
موظفيها  وتوظيف  اآللي  احلاسب  طريق 

في أعمال أخرى أكثر جدوى.

ـ املراجعة والتدقيق وغيرها من املشاكل 
املتعلقة بالكتاب.

ـ التخلص من عمليات الطباعة وتوفير 
والزنك الورق  على  املنفق  املال  من  الكثير 

والصيانة ومشاكل التجليد والتغليف.

الطباعة عمليات  تأخر  من  التخلص  ـ 
الدراسة في  الطالب  وتعثر  الكتب  وتوفير 

مقارنة بأقرانهم من املبصرين.

حقيبة برونتو اإللكترونية ستوفر املال 2
الذي كان سينفق في شراء مجموعة من

األدوات املهمة، سواء في احلياة اليومية،  أو

العملية التعليمية للمكفوفني،  ومنها:

.‡„¡Sƒ×G ‡dBÕG -
.—ÇYGÄÙGh •jQGÄˆ¸d I—¾LCÕGh ‡Yƒ¡�dG -

.ŠÄ¡U ¹�¡�e -
.MP3 ¹¬¡�e -

.›¾c™H ‡Yƒ„W ‡dBG -
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أجهزتي

اإلشارات هذه  تعنيه  الذي  األمر  نقل 
بالتالي ينفذ  الذي  اجلهاز،  إلى  الكهربية 

األوامر الصادرة.

األهمية، في  غاية  التقنية  هذه  وتعد 
كامل بشلل  للمصابني  بالنسبة  خاصة 
مثالً، وهو ما يعمل معهد التشغيل اآللي
يؤكد كما  تنفيذه  على  برمين  مدينة  في 
تسوبرياكس قائالً: «عبر هذا النظام ميكن
الكرسي  في  التحكم  املقعد  للشخص 
به،  املوصولة  اآللية  الذراع  وفي  املتحرك 
وهو ما يسمح له بالقيام ببعض األنشطة 
البسيطة من خالل الذراع اآللية؛ فيمكنه 
وجبة  يجهز  أو  املشروبات  يصب  أن  مثالً

بسيطة، ما يوفر له بعض االستقاللية».

وقال تسوبرياكس إن هذا اجلهاز مازال في
يسعون العلماء  ومازال  التطوير،  مرحلة 
ًإليجاد أفضل الطرق التي جتعله فعاالً من

سهل جتعله  وأيضاً  االقتصادية  ًالناحية 

االستخدام من قبل البشر.
جعل على  يعملون  العلماء  أن  وأضاف 
مثل بسيطة  أوامر  تشغله  التي  األوامر 
يضطر ال  حتى  غيرها  أو  املاء»  «اسكب 
مصطلحات على  االعتماد  إلى  الشخص 

معقدة.

يشار إلى أن مؤسسات يابانية وأمريكية
مماثلة أجهزة  تطوير  عن  أعلنت  قد  كانت 
ملساعدة العمل  بنفس  تقوم  قبل  من 

املعاقني.

æhëμdG QƒμaCG ‚Qƒb
òbƒ©ÙG I—Yƒ¡�Ù

متكن العلماء في معهد التشغيل
اآللي في مدينة برمين من التوصل
ميكن جديدة  آلية  ذراع  ابتكار  إلى 
اجلهاز هذا  التفكير.  طريق  عن  تشغيلها 
قد بالكمبيوتر  الدماغ  اتصال  على  املبني 
يوفر للمعاقني بعض االستقاللية في أداء

األنشطة البسيطة.
وقد مت عرض هذا اجلهاز في إطار معرض
حيث املعلومات،  لتكنولوجيا  «سيبت» 
قام الزائرون بتجربة اجلهاز من خالل ارتداء
األوامر إعطاء  من  ميكنهم  للرأس  غطاء 

للحاسب اآللي عن بعد.

يؤكد ماركــو تســوبرياكـــس، الباحث
أن يستطيع  اإلنسان  أن  برمين،  معهد  في 
ميكنه وبالتالي  للكمبيوتر،  احلروف  ميلي 
أي استخدام  دون  من  النصوص  كتابة 
يعد الذي  األمر  وهو  عضالته  من  عضلة 
يعانون الذين  لألشخاص  كبيرة  مساعدة 
استخدام من  متنعهم  معينة،  إعاقة  من 
لوحة املفاتيح أو الفأرة أو الوسائل املعتادة

لالتصال بجهاز الكمبيوتر.

وتعتمد فكـــرة اجلهــــاز علــى تقنية
أو بالكمبيوتــر  الدمـــاغ  باتصـال  تعرف 
(Brain Computer Interface)، وهذه الفكرة

مبنية على كون الدماغ يستخدم اإلشارات
والتعليمات البيانات  نقل  في  الكهربية 
العصبية. الشبكة  عبر  اجلسم  إلى  منه 
وبالتالي، ميكن بوضع إلكترود على الدماغ
الكهربية اإلشارات  هذه  التقاط  مباشرة، 
وتفسيرها بناء على مناذج معينة لإلشارات.
هذه النماذج وضعها الباحثون بعد متابعة
اإلشارات ونوع  اتلفة،  البشر  أفعال  ردود 
ذلك بعد  وميكن  تولدها.  التي  الكهربية 
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وهوأحدمنشوراتإدارةرعايةوتأهيل 
االجتماعية، الشؤون بوزراة املعاقني
هذا  مثل إلصدار احلاجة وتنبع
األشخاص من فئة هنالك الدليل ،نظرا ًألن
باحلركة قدراتهم لهم تسمح ال الذين املعاقني
واالبتعاد األخطار من للتخلص الكافية
فهم على القدرة ميتلك ال من عنها ،وهناك
والسالمة ،وإدراك باألمن املتعلقة التعليمات
احلاالت في سليم بشكل والتصرف ااطر

الذهنية ،عدا  اإلعاقات لدى هو كما الطارئة
سماع أو ااطر رؤية على القدرة عدم عن
ذوي عند األمر عليه هو كما اإلنذار أجراس
هذا يقدم والبصرية ،لذلك السمعية اإلعاقات
املعاقني مع للعاملني مهمة معلومات الدليل
وكيفية املعاقني هؤالء عن املدني الدفاع ورجال

واإلخالء. اخلطر حاالت في معهم التعامل

برامج تطبيق أهمية على الدليل ويركز
واملؤسسات مراكز في العامة والسالمة األمن

الكوادر  اإلعاقة ،وتدريب مجال في العاملة
اإلعاقة ذوي األشخاص مع العاملني واملوظفني
األشخاص  البرامج ،وتدريب هذه جناح لضمان
ومقدمي  معهم والعاملني اإلعاقة ذوي
املعاقني  ومراكز مؤسسات في لهم العناية
السليم  اآلمن ،والتعامل التصرف كيفية على
الطوارئ  حاالت في اإلعاقة ذوي األشخاص مع
وأفضل  احلديثة وفقا ًللتجهيزات

ي
واألزمات

العاملية. املمارسات
اإلخالء مناذج نهايته في الدليل ويستعرض

معاق  بطالب اخلاصة الطارئة احلاالت في
املعاقني  املدارس ،أو أو املراكز بإحدى ملتحق
للتأكد العمل أماكن أو البيوت في املوجودين

.اخلطر. وقت سالمتهم من

 ‡£N OG—YEG ..(æ—ÙG «ƒa—dG ¹ÇdO)
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املعاقني  وتأهيل  رعاية  إدارة  أصدرت 
على  الضوء  إللقاء  الكتيب  هذا 
والتنقل  السفر  حرية  أهمية 
التشريعات  جميع  كفلته  والتي  للمعاقني 
املعمول  واألنظمة  اإلنسان  وحقوق  والقوانني 

ي

طبيعة  يوضح  حيث  العالم،  بلدان  في  بها 
املطار  في  توافرها  الواجب  املؤهلة  البيئة 
واخلدمات  واملساعدة  والتسهيالت  والطائرة 
اخلاصة التي تقدم للشخص املعاق في جميع 
التي  واألنظمة  والتشريعات  السفر  مراحل 

ي ي

تنظم عملية سفر األشخاص ذوي اإلعاقة.  
ي

عنوان  الكتيب  من  األول  الفصل  يحمل 
مت  اإلعاقة»  ذوي  األشخاص  سفر  «خصوصية 
التي  الصعوبات  تلك  طبيعة  فيه  التوضيح 
ومت  السفر،  في  املعاقون  األشخاص  يواجها 
ي

تناول فئات املعاقني حسب نوع ومقدار اخلدمات 
ومتى  املطار  في  يحتاجونها  التي  اخلاصة 
ذوي  األشخاص  نقل  رفض  اجلوي  للناقل  يحق 

ي ي

اإلعاقة أو املطالبة بتقرير طبي أو طلب مرافق 
ي يي

للشخص املعاق حتى يسمح له بالسفر.
وتناولن الفصل الثاني جملة من التشريعات 
املتحدة  الواليات  في  بها  املعمول  واألنظمة 

ي

املسمى  األمريكي  القانون  خاص  وبشكل 
ي

 .«Air Carrier Access Act السفر حرية  «قانون 
األوروبية الدول  في  بها  املعمول  والقوانني 
اإلعاقة، ذوي  األشخاص  بسفر  واملتعلقة 

ي

والتي تعد أكثر تطورا من القوانني األمريكية
الحتوائها على الكثير من التفصيالت ودقائق 
األمريكية،  التشريعات  غفلتها  والتي  األمور 
الكتيب  تناول  التشريعات  هذه  من  وكنموذج 
في  الكتيب  ويتحدث  البريطاني.  التشريع 
املعاقني  األشخاص  سفر  كيفية  عن  نهايته 
ي ي

اإلعاقة  وذوي  السمعية  اإلعاقة  وذوي  حركيا 
البصرية، واضطرابات التواصل والتوحد وفئات 

اإلعاقة العقلية.

¢Uƒ”¡TCÕG ¹²¾Jh ™¯¡S
‡bƒYEÕG ÉhP

املعاقني  وتأهيل رعاية إدارة عن صدر
داون) متالزمة إلى (دليلك كتيب 
ملتالزمة  العاملي اليوم مبناسبة وذلك
مارس  من والعشرين احلادي يصادف الذي داون
التعريفي  الكتيب هذا جاء عام  ،ولقد كل في
هذه  أسباب حول عامة اتمع لتوعية
حدوثها ،وتوضيح كيفية وتفسير املتالزمة
القدرات عنها ،وتبيان اخلاطئة املفاهيم بعض
التي واالجتماعية اجلسدية والسمات العقلية
املتالزمة، بهذه املصابون األطفال بها يتمتع
املبسطة  اللغة على الكتيب اعتمد حيث
املعقدة، الطبية املصطلحات عن البعيدة

.ويسر. بسهولة يقرأه من جميع إلى لتصل
تسمية  سبب للقارئ الكتيب بني وقد
نوع كل حدوث وكيفية داون ،وأنواعها متالزمة
الوراثية بالعوامل املتالزمة هذه منها ،وعالقة
اجلنني ،متضمناً إلى اآلباء من تنتقل التي
تظهر التي البيانية الرسوم من مجموعة
من  طفل إجناب وإمكانية األم عمر بني العالقة

داون. متالزمة
لديهم املتالزمة هذه أطفال أن املعروف ومن
التي واجلسمية الصحية املشكالت بعض

وممارستهم  معيشتهم ظروف على تؤثر
جزءاً
مم

الكتيب خصص اليومية ،لذلك حلياتهم
وتوضيحها  املشكالت هذه عن كامال ًللحديث

م

معها السليم التعامل أجل األمور ،من ألولياء
اخلاطئة  املمارسات مضاعفاتها ،وجتنب وتالفي
أن  ذلك من عليه ،واألهم خطرها من تزيد التي
بالعناية  خاصة طويلة قوائم أدرج قد الكتيب
نسب  مع داون متالزمة ذي للطفل الطبية
إن معها ،حيث التعامل وكيفية حدوثها

أطول  أصبحت املتالزمة بهذه املصابني أعمار
الطبية  العناية نظرا ًلتطور قبل ،وذلك ذي من
املشكالت  ومتابعة بهم ،وعالج اخلاصة

حلاالتهم. املصاحبة الصحية
في املعاقني وتأهيل رعاية إدارة اعتمدت وقد
العلمية  املراجع أحدث على الكتيب هذا إعداد
اال، في احلديثة األبحاث املتخصصة ،ونتائج

والرسومات  بالصور إثرائه على وحرصت
لقرائه  الفائدة يحقق أن أمل التوضيحية ،على
اال، في وعاملني مختصني أو أمور أولياء من
التربية ميدان في جديدة علمية إضافة ويكون

اخلاصة.

¶¸ÇdO
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العمل وزراء مجلس إميانا ًمن
االجتماعية الشؤون ووزارء
اخلليجي التعاون مجلس بدول

قضية  تشكل التي اإلعاقة بقضية
عنصرا ًمن تشكل حقوقية إنسانية
يكفل الذي اآلمن اتمع إقامة عناصر
ومستقبل حلاضر واالستقرار االطمئنان
واملواطنة املشاركة في وحقهم أبنائه
التنفيذي املكتب قام املتساوية ،فقد
لشؤون األعلى الس مع وبالتعاون
مجموعة بإصدار قطر بدولة األسرة
بحقوق للتوعية التثقيقية األدلة من
يتوافق  بشكل اإلعاقة ذوي األشخاص
به معمول هو وما الدولية االتفاقية مع
وتأهيلهم  ومتكينهم دعمهم دوليا ًفي

ع

أخرى. جهة من
حيث  من السلسة هذه أدلة وكانت
اآلتي: النحو على ومواضيعها عناوينها

حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  إلى 
تختلف  كونها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
هذه  وكون  الناس،  سائر  حقوق  عن 
االتفاقية مختلفة عن سائر االتفاقيات، 
عليها  املوقعة  للدول  ملزمة  ألنها 
تشريعية  وتدابير  سياسات  بتنفيذ 
القوانني  وإلغاء  املعاقني  حقوق  لضمان 
واستعرض  لها،  االفة  واألنظمة 
اخلاصة  احلقوق  مجموعة  الكتيب 
أهمها: احلق  باألشخاص املعاقني والتي 
في احلصول على تعليم مناسب، واحلق 
والسكن،  والتنقل  واألمن،  احلرية  في 
وامللكية  اخلصوصية  احترام  في  واحلق 
وتقرير  والعمل  والزواج  األسرة  وحماية 

على  يتعني  الذي  ما  موضحاً  املصير، 
احلفاظ على هذه  عمله من أجل  الدول 
احلقوق كالتوعية بها، واالعتراف بتساوي 
جميع األشخاص أمام القانون، وكفالة 
املعاجلات  وحترمي  واألمن،  بحرية  التمتع 
من  احلواجز  وإزالة  للمعاقني،  القسرية 
لهم  احلياة  في  احلق  وتأمني  أمامهم، 

مبستوى الئق.

حماية  في  احلق  على  الضوء  ويلقي 
املعاملة،  وإساءة  العنف  من  املعاقني 
واحلماية من االستغالل واحلق في احلياة 
بشكل عام، إضافة إلى احلماية الصحية، 
التعسفية  اإلجراءات  من  واحلماية 
مؤسسات  في  املعاق  التحاق  أثناء  في 
التشخيص  ممارسات  ومن  الرعاية، 
أمور  أولياء  حماية  وكذلك  اخلاطئة، 
املعاقني من االستغالل وإساءة املعاملة، 
ويختتم هذا الدليل مبلخص ألهم البنود 
الواردة في اإلعالن العاملي حلوق اإلنسان 
الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

1948م. عام

التوعية  إلى  الدليل  هذا  ويهدف 
ألنهن  نظراً املعاقات  النساء  بحقوق 
من  ضئيل  بقدر  سوى  يحظني  لم 
الرجال  بكل  مقارنة  الدولي  االهتمام 
املعاقني والنساء غير املعاقات، ومن أهم 
الدليل:  هذا  إليها  تطرق  التي  احلقوق 
املشاركة  في  املعاقات  النساء  حق 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
والعمل،  والتعليم  املساواة  في  واحلق 
أشكال  كافة  من  احلماية  في  واحلق 
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املناسبة الصحية  والرعاية  العنف، 
والعيش كرمية  أسرية  حياة  في  واحلق 

املستقل.

ويركز هذا الدليل على الطفل املعاق
سوى اآلن  حتى  يحظ  لم  كشخص 
يتطرق حيث  االهتمام،  من  ضئيل  بقدر 
التدخل خدمات  تلقيه  في  احلق  إلى 
في وحقه  املناسب،  والتعليم  املبكر، 
تتالءم التي  واملعاملة  والتطور،  النمو 
الفريدة، واحتياجاته  خصائصه  مع 
أساليب واستخدام  الذات،  واحترام 
تعديل سلوك إيجابية غير منفرة، واحلق
واحلق التمييز،  من  واحلماية  احلياة  في 
في العيش مع أسرة، وغيرها من احلقوق

التي مت تلخيصها في نهاية الدليل.

يتحدث هذا الدليل عن األسرة كعامل
حيث من  الطفل،  حياة  في  وثابت  هام 
وأمناط االجتماعية  التنشئة  في  األدوار 
بنمو وعالقتها  االجتماعية  التنشئة 
تعد التي  األسرة  ومسؤوليات  األبناء، 
فوق العادة والضغوط التي تتعرض لها،
ودور األسرة في البرنامج التربوي الفردي
املنزلية، البيئة  وتعديل  بالطفل  اخلاص 
ميكن التي  األدوار  مجموعة  إلى  إضافة 

لألسرة القيام بها جتاه طفلها املعاق.

أهمية من  الدليل  هذا  أهمية  وتنبع 
الدمج التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة،
له مخططاً الدمج  هذا  يكون  أن  ًعلى 
من حيث تهئية البيئة املادية للمعاقني
التقييم، ووسائل  املناهج  وتعديل 
مع التعامل  على  املعلمني  وتدريب 
املعاقني وتدريسهم، إضافة إلى أهمية
عملية لنجاح  األسرة  مع  التعاون 

الدمج.

معلومات  للقارئ  الدليل  هذا  يقدم 
كأحد  التوحد  اضطراب  عن  قيمة 
ووجه  الشاملة،  النمائية  االضطرابات 
وبعض  االضطرابات  وبني  بينه  الشبه 
أسبابه  إلى  ويتطرق  األخرى،  املتالزمات 
وأساليبه  وخصائصه،  سماته  وأهم 
املقترحات  من  ومجموعة  العالجية، 
مع  التعامل  آليات  حول  األمور  ألولياء 

الطفل التوحدي.

يقدم هذا الدليل معلومات مبسطة 
سلوك  تعديل  آليات  حول  األمر  لولي 
مراحل  حيث  من  اإلعاقة  ذوي  األطفال 
تعديل  وأساليب  السلوك،  تعديل 
اتباعها  يتم  ومتى  املتبعة  السلوك 
والتجاهل  واإلقصاء  والعقاب  كالتعزيز 
ضرب  مع  وغيرها،  الزائد  والتصحيح 
هذه  من  أسلوب  كل  عن  حية  أمثلة 
األساليب، ويقدم اجلزء األخير من الدليل 
االستراتيجيات  ألهم   ً موجزا عرضاً
فاعليتها  العلمية  البحوث  بينت  التي 
على  واحملافظة  التعميم  حتقيق  في 

استمرارية حدوث السلوك.

السلسلة معلومات مهمة عن عملية
التأهيل املهني املقدمة لألشخاص ذوي
يقوم التي  املبادئ  حيث  من  اإلعاقة، 
عليها وخطواتها، وأهمية انسجامه مع
متطلبات وتغيرات سوق العمل، وتهيئة
البيئة املناسبة لتشغيل املعاقني، وأنواع
التشغيل املقدمة للمعاقني وخصائص
كل نوع منها، والعالقة مع زمالء العمل
وصاحب العمل كعناصر مهمة لنجاح

عملية التشغيل.
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2009 املوقع الرسمي لأللعاب الصيفية للصم
http://www.2009deaflympics.org

موقع أطفال اخلليج لـ ذوي االحتياجات اخلاصة
http://www.gulfkids.com

جمعية التوحد في أمريكا
http://www.autism-society.org/site/

PageServer

اجلمعية االسترالية لدراسة اإلعاقة الذهنية
http://www.assid.org.au

موقع مؤسسة زايد العليا للرعاية االنسانية
http://www.zayedhicare.ae

موقع متخصص مبتالزمة داون
http://www.werathah.com/down

جمعية التوحد في لبنان
http://www.autismlebanon.org

موقع حياتنا النفسية
http://www.hayatnafs.com/
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وهي من أكبر املنظمات Arc موقع 
اتمعية التي تهتم بشؤون ذوي اإلعاقات 

العقلية والنمائية
http://www.thearc.org

موقع اجلمعية السعودية للتوحد
http://www.saudiautism.com

املوقع العاملي لصعوبات التعلم واضطراب 
نقص االنتباه واحلركة الزائدة

http://www.ldonline.org

موقع مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
http://www.schs.ae

موقع قانون املعاقني األمريكي
http://www.usdoj.gov/crt/ada/tt

موقع جلنة قانون اإلعاقة اجلسدية والذهنية
http://www.abanet.org/disability/

(أفيزيا) اجلمعية الوطنية للحبسة الكالمية
   http://www.aphasia.org/

موقع اجلمعية األمريكية لألشخاص ذوي اإلعاقة
http://www.aapd-dc.org/index.php

اجلمعية األمريكية للصحة واإلعاقة
http://aahd.webchoices.us/page/ .php

موقع وزارة الشؤون االجتماعية
االمارات العربية املتحدة
http://msa.gov.ae/

موقع عن اضطراب اسبرغر
http://www.aspergers.com/

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة

http://www.aspx.default/pages/ar/sa.org.pscdr
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وزارة الشؤون ا2جتماعية، إدارة رعاية و تأهيل المعاقين
ص.ب. 4409، دبي، ا2مارات العربية المتحدة

هاتف: 1149 601 9714+، فاكس: 1948 261 9714+
email: disable_id@msa.gov.ae
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