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 حيح املفاهيم؟ كيف يستطيع اإلعالم أن يساعد في تص

 نبذة مختصرة

             

لقد نصت املواثيق العربية والعاملية على حقوق األطفال ذوي اإلعاقة حيث ورد في العقد  

جميع األشخاص العربي لذوي االحتياجات الخاصة ضرورة ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم ل

املعوقين منذ مرحلة الطفولة املبكرة ضمن جميع املؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية 

 .1وفي مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على االندماج أو التحصيل املناسب

كما جاء في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من  

نظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي ال

 .2أو الثانوي املجاني واإللزامي على أساس اإلعاقة

 

إن طريقة وصف االعالم لالعاقة تساعد فى زيادة الوعى فى املجتمع عن الحقائق التى يواجهها األطفال 

تقلل من الصور النمطية املطبوعة املتكررة فى األذهان، مما يساعد على تفادي ذوى االعاقة، كما أنها 

 التحامل واملمارسات الضارة، ويعزز الوعى بقدراتهم ومساهماتهم.

في تثقيف املجتمع لتعديل املعتقدات واألفكار الخاطئة واإلتجاهات السلبية ومن هنا يبرز دور اإلعالم 

 وأنهم ليسوا غير قادرين للتغلب على تلك العوائق واإليم
ً
ان بأن األطفال ذوي اإلعاقة هم أطفال أوال

 إذا وفر لهم مجتمهم السبل ومنع تهميشهم.  differently ableوإنما هم قادرون بصورة مختلفة 

وقد تم إعداد هذا التصور اإلسترشادي لإلعالميين الراغبين في إكتساب معلومات عن االعاقة حتى 

 رفع وعي املجتمع وتوضيح الحقائق واملغالطات حول االشخاص ذوي االعاقات.يقوموا بدورهم في 

 

 خلفية عن اإلعاقة

 

 من هم األطفال ذوو اإلعاقة؟ وما هي اإلعاقة؟

                                                           
 2013 -2004العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة    1
 24المادة  – 2006 –اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    2
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 األطفال ذوو اإلعاقة:

( الى أن  2006) حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهمل تشير اإلتفاقية الدولية

طويل األجل بدني أو عقلي أو  خلل متى كان لديهيشمل كل من “إلعاقةاألشخاص ذوي ا”مصطلح

َي، قد  منعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة في يذهني أو حس ّ

 املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

 االعاقة

الجسدية والحسية مختلف االعاقات تغطى  ان مصطلح "االعاقة" يمتد ليشمل مساحة كبيرة

والذهنية والنفسية االجتماعية التى قد تؤثر أو ال تؤثر على قدرة االنسان فى القيام بأنشطته اليومية 

 بما فى ذلك اإلعتماد على نفسه، والتعلم، والقيام بتأدية عمله.

 

واإلعاقة ليست فقط مشكلة صحية ولكنها نتيجة تفاعل بين خصائص عضوية لدى الطفل وعوامل 

 املجتمع الذي يحيا فيه تعوقه عن املشاركة في أنشطة مجتمعه و تسبب تهميشه.  في

اإلتجاهات السلبية التي تؤدي الى عدم إستعداد رياض األطفال واملدارس ومن أمثلة تلك العوامل 

 لقبول تالميذ ذوي إعاقة قبل التعرف على إمكانياتهم، 

نت إعاقتهم جسدية من التحرك في الشارع أو اللعب مع أوالعوائق الفيزيقية التي تمنع األطفال إذا كا

 أقرانهم أو التنقل في ظل عدم وجود وسائل مواصالت متاحة،  

أو عدم تمكن من لديه إعاقة سمعية أو بصرية منهم  من املشاركة في اللعب وأنشطة الترويح إذا 

 على السمع أو البصر وال يوجد من يشرح له
ً
 كليا

ً
 ما ال يسمعه أو ما ال يراه.  كانت تعتمد إعتمادا

 

فاألطفال ذوو اإلعاقة يمكنهم أن يندمجوا بنجاح مع أقرانهم في املدارس متى تؤخذ إحتياجاتهم في 

 فهم يستطيعون العمل فى جميع قطاعات االقتصاد وجميع أنواع 
ً
اإلعتبار، وعندما يصيرون شبابا

ناسبة، اينما يتطلب ذلك، فانهم يستطيعون أن الوظائف. وقد أثبت الكثير منهم أنه باتاحة الفرص امل

 يساهموا مساهمة في مجتمعاتهم.

 بعض الحقائق واألرقام عن االعاقة

 

% من سكان العالم، أو مليار 15(، فإن 2014حسب إحصائيات منظمة الصحة الدولية ) •

 شخص لديهم نوع من أنواع اإلعاقة. 
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ر، طبقا لألمم املتحدة. ويعيش غالبيتهم فى الدول النامية يعيشون تحت خط الفق% منهم 80 •

 فى املناطق الريفية حيث يكون حصولهم على الخدمات محدودا.

 

 % من فقراء العالم لديهم إعاقة حسب تقديرات البنك الدولى 20 •

 

الفقر واالعاقة هما عامالن متشابكان. فان الفقراء هم أكثر الناس عرضة لالعاقة وذلك  •

فيها. كذلك فإن اإلعاقة عامل يجعل األسر أكثر فقرا بسبب  بسبب الظروف التى يعيشون 

املصروفات التي تتطلبها العناية بالطفل ذي اإلعاقة باإلضافة للفرص املحدودة التي تتوفر 

 لألطفال ذوي اإلعاقة أنفسهم للتعلم وتنمية مهاراتهم ومن ثم إيجاد عمل في املستقبل. 

 

ذوي االعاقة بل على عائالتهم أيضا. كثير من أفراد  ان االعاقة تؤثر ليس فقط على األطفال •

األسرة الذين يقدمون الرعاية األولية لفرد معاق من أفراد األسرة غالبا ما يكونوا قد تركوا 

أعمالهم بسبب تحملهم مسئولية الرعاية. واألكثر من ذلك، فان مقدمى الرعاية وأسر 

 ت مالية أكثر من عامة السكان. األشخاص ذوى االعاقة غالبا ما يعانون من ضائقا

 االعاقة بطريقة أو بأخرى فى جميع دول العالم.ي يتم انتهاك حقوق األطفال ذو  •

% من األطفال ذوى االعاقة فى الدول النامية ال يلتحقون باملدارس، طبقا 90أكثر من  •

الحصائيات اليونيسف. وبالتالي فإن نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هى نسبة 

%  بين اإلناث من ذوى االعاقة، وذلك طبقا لهيئة 1% بين الذكور و3منخفضة بما يعادل 

األمم املتحدة وتواجه اإلناث ذوات االعاقة تحد مضاعف، إذ أنهن يعانين من االستبعاد 

بسبب نوعهن اإلجتماعي وباإلضافة الى اإلستبعاد بسبب اعاقاتهن وذلك منذ املراحل 

 التعليمية املبكرة

 

   تع
ً
 ريفات لبعض أنواع اإلعاقات األكثر شيوعا

 

 اإلعاقة الذهنية: .1
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هي قصور في الوظائف الذهنية )الذكاء أو القدرة العقلية العامة املتمثلة في القدرة  اإلعاقة الذهنية

علي التفكير أو حل املشكالت(، وتقاس هذه الوظائف باختبارات الذكاء،  وفي مجالين على األقل من 

كيف اإلجتماعي، الذي يغطي العديد من مهارات الحياة التصورية، )اللغة والقراءة مجاالت الت

والكتابة، والنقود والوقت، ومفاهيم األرقام، والتوجيه الذاتي(، واملهارات الجتماعية )املهارات 

وحل املشكالت االجتماعية(،  -الوعي–البينشخصية، املسئولية االجتماعية، تقدير الذات، السذاجة 

املهارات العملية )وتتضمن أنشطة الحياة اليومية كالرعاية الشخصية، واملهارات املهنية والرعاية و 

الصحية، والسفر واملواصالت، والجدول أوالروتين، واألمن والسالمة، واستخدام النقود والتليفون( 

ذكائهم بأقل  عام وهي تصف حالة األشخاص الذين تقدر درجة 18علي أن تبدأ هذه اإلعاقة قبل عمر 

 " على أحد مقاييس الذكاء املعترف بها 70من "

 

 

 

 اإلعاقة الحركية: .2

 من اإلضطرابات واملشكالت الحركية مثل شلل األطفال و 
ً
تشمل اإلعاقة الحركية تنوعا

الشلل الدماغي، وذوي اإلضطرابات التكوينية، وذوي اإلعاقة الحركية نتيجة الحوادث؛ حيث يعاني 

من قصور واضح في التوجه والحركة، مما يستدعي إدخال التعديالت املناسبة علي هؤالء األفراد 

 البيئة املادية ملواجهة احتياجاتهم املختلفة.

 

 

 اإلعاقة السمعية: .3

 اللفظي، -السمعي التواصل علىة الشخص قدر  من يحد بشكل السمع قصور هي  اإلعاقة السمعية

 ويشمل هذا املصطلح الصمم وضعف السمع:

 الطبيعية باالستجابة لشخصل تسمح ال بدرجة – ديسيبل 70 أكثرمن – سمعي فقد هو :مالصم

 قراءة اإلشارة، لغةمثل )بديلة التواصل  طرق  باستخدام إال السمعية البيئة فيالتواصل  ألغراض

 (..... الشفاه

 ألغراض الطبيعية باالستجابة لشخصل تسمح بدرجة السمع حاسة في نقص  :السمع ضعف

  سمع(. )معين معينة وسائل باستخداماصل التو 
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 اإلعاقة البصرية: .4

إلي درجات متفاوتة من الفقد البصري يتراوح بين حااللت الفقد الكلي  صطلحيشير هذا امل

 علي اإلطالق، ويتعين عليهم 
ً
للقدرة علي اإلبصار ممن ال يستطيعون اإلحساس بالضوء وال يرون شيئا

 في حياتهم اليومية وتعلمهم، وحاالت اإلبصار الجزئي التي اإلعتماد كلية علي الحواس األ 
ً
خري تماما

تتفاوت قدرات أصحابها علي التمييز البصري لألشياء املرئية، ويمكنهم اإلستفادة من بقايا بصرهم 

مهما كانت درجاتها في التوجه والحركة وعمليات التعلم املدرس ي سواء باستخدام املعينات البصرية أم 

 بدونها 

 

 

 اضطراب التوحد: .5

 اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي يؤثر على: 

 التواصل والتفاعل اإلجتماعي مع البيئة. (1

 وجود سلوكيات نمطية تكرارية ومحدودة. (2

ويؤثر التوحد على املبادأة بالتواصل مع األخرين وعلى صورة ادراكهم للبيئة، بحيث يصبح العالم في 

 بلبلة من وجهة نظرهم كثير من األحيان مثير لل

 

 مع التوجه الحقوقي في تناول اإلعاقة،  فإن اإلعاقة تصنف في الوقت الحالي بناء على 
ً
وتمشيا

املستويات املختلفة من الدعم واملساندة التي يحتاج اليها الشخص  لتمكينه من التوافق مع بيئته، 

هنية أو الترويحية التي يمارسها أقرانه.؛ واملشاركة في األنشطة املختلفة التعليمية أو الحرفية أو امل

وذلك بحسب جوانب القصورلديه ومداه، فهناك من يحتاجون الى دعم جوهري أو واضح بصورة 

 كبيرة ومن يحتاجون الى مستوى متوسط من الدعم، ومن ال يحتاجون إال الى دعم بسيط. 

في النسبة من  سيط يلي ذلكدعم ب ومن املعروف أن الغالبية من األطفال ذوي اإلعاقة يحتاجون الى

 .يحتاجون الى دعم متوسط وأقل نسبة هي من يحتاجون الى الدعم الكبير

 

 كيف يستطيع االعالم أن يساعد في تصحيح املفاهيم 
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 على 
ً
 من التركيز كلية

ً
عندما يراعي اإلعالم إستخدام لغة تعكس الجانب اإليجابي للطفل وقدراته بدال

ز االدراك االيجابى، ويشجع على احترام حقوق وكرامة اإلطفال ذوي االعاقة عجزه، فإن ذلك يعز 

 ويعزز املجتمعات الدامجة.

 

 فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم لتصحيح املفاهيم الخاطئة؟

 

زيادة الوعى عن التحديات التى تواجه األطفال ذوى االعاقة والقضايا التى تحيط  •

تى تساهم فى املشكلة والتى يمكن أن تقود الى تشويه صورة األطفال باالعاقة، والعوامل ال

 ذوى االعاقة.

 

فتح مناقشة قضية االعاقة أمام العامة لتحدى فكرة أن هذا موضوع من املحرج التحدث  •

 فيه.

 

إبراز أمثلة عن األشخاص ذوى االعاقة و تصويرهم كمقدمى خبرة، وخدمات، ومساعدة  •

 ومجتمعاتهم كل في تخصصه. وكمصادر للمساندة ألسرهم

 

املناداة والدعوة لزيادة اإلمكانيات للحد عن استبعاد األطفال ذوى االعاقة من الحياة  •

االجتماعية العامة ووالتعليمية والترويحية والتغلب على صعوبة وصول األطفال ذوي 

أوى، وفيما اإلعاقة الى معظم مجاالت التنمية بما فى ذلك الصحة، والتعليم، والغذاء، وامل

 بعد التوظيف.

 

تعزيز السياسات واملنتجات والخدمات والبيئة التى تدعم املشاركة الكاملة والتنمية   •

 لجميع الناس بما فى ذلك األشخاص ذوى االعاقة.
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نشرمعلومات عن الخدمات املتوفرة وسبل الحصول عليها وطريقة اإلتصال بمقدميها فى  •

صول األطفال ذوى االعاقة وأسرهم على املعلومات التى ختام املقال أو البرنامج لضمان ح

 يحتاجونها.

  

دعم رسالة أن األطفال ذوى االعاقة متواجدون فى كل مجتمع فى الكون، وأنهم لديهم نفس  •

املشاعر، واالهتمامات، واملواهب، واملهارات، والسلوك مثل بقية األطفال فى نفس 

 عمرهم.

 

 

 في برامجك اإلعالمية: طرح املحاور التالية للمناقشةإ

فرص متساوية كأقرانهم في كافة األطفال ذوو اإلعاقة مواطنون لهم الحق في الحصول  •

      املجاالت

  

على اإلندماج في املجتمع بصورة عامة بما قس ذلك في األطفال ذوو اإلعاقة قادرون  •

       التعليم 

     

أي  يستطيعون التعليم في إطار دامجاألطفال ذوي اإلعاقة  % من70الغالبية العظمى اي  •

 املساندة في ذات الفصول مع أقرانهم باقل قدر من

 

بل   اإلعاقة في التعليم النظامي ال بضر األطفال اآلخرين وال يعطلهم وجود األطفال ذوي  •

        التعليم يطور التعليم ويرفع جودته فالدمج التعليمي مدخل لتطوير

   

تقديم التعليم لكل من  التوسع فيه غير قادر على ه حتى وإن تمنظام التربية الخاصة وحد •

 اإلعاقة في سن التعليم من األطفال ذوي 

 

 مالية ضخمة تهيئة املدارس للدمج ال يستدعي بالضرورة إمكانيات •
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اإلستثناء وتم تنفيذه بنجاح في بالد اخرى نامية ظروفها  الدمج حق وهو القاعدة وليس •

 مشابهة لظروفنا

 

اإلستجابة ملتطلبات املدارس النظامية إذا تم أخذ بعض  على ال ذوو اإلعاقة قادروناألطف •

 اربالنقاط في اإلعت

 

 العملية التعليمية لألطفال ككل ويحسن الجو السائد أخذ تلك النقاظ في اإلعتبار يحسن •

 

 بكثير من التربية الخاصة على املدى الطويل أقل تكلفة الدمج •

 

 ألطفال الحق في التعليم طاملا ال ننفذ الدمجلن نتمكن من منح كل ا •

 

ك أو في أحاديثك هذه برامج في الدمج في وجود أولياء أمور لديهم خبرات ناجحةقم بدعوة  •

 امر حيوي  الصحفية 

 

خصص مساحة زمانية و مكانية بشكل دوري لقضايا األطفال ذوي اإلعاقة مع التنويع في  •

   االهتمام بالدراما ألهميتها و تأثيرهاو  الشكل و املضمون للرسائل اإلعالمية ،

  

قم بتوفير معلومات اإلعاقة  من حيث فئاتها وخصائص كل فئة وقدرات األطفال  •

 .وإمكانياتهم

 

 .إظهر كيف ينجح دمج األطفال ذوي اإلعاقة في مجاالت الدراسة والعمل واملجتمع •

 

كرامة الطفل ذي  والصيغ التي تحافظ علىالتسميات واملصطلحات الخاصة إستخدم  •

واالتجاهات  تغيير املفاهيم والقيميساهم في تغيير املسميات اإلعاقة وال تهينه، فإن 

 .طفال ذوب اإلعاقةاملجتمعية السلبية نحو اإلعاقة واأل 
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األخرين واألطفال اآلخرين سيعترضون وأن  هناك معتقدات شائعة أن أولياء األمور  •

إعاقة في ظل فصل مكدس وأن األطفال  ل ذياملدرس غير قادر على التعامل مع طف

أو سيكتسبون منه عادات سيئة  اآلخرين سيؤذون الطفل ذي اإلعاقة أو سيسخرون منه

 وهذه املعتقدات إما خاطئة أو يوجد وسائل ملواجهتها 

 

 

 إن مستقبل أطفالنا في نظامنا التعليمي ال يجب أن يرتبط بكونهم لديهم إعاقة أو ليس لديهم إعاقة..

 بقدر ما يجب أن يرتبط بمدى قدرة نظامنا على قبول االختالفات واحترامها والتفاعل معها.

التالية صحح املفاهيم املغلوطة وإعطي إجابات للتساؤالت واإلعتراضات الشائعة وتجد في الفقرة  

 (:2008كاريتاس مصر  –مركز سيتي  –إجابات يمكن أن تعرضها )"عاوز أعرف" 

 

التجاوب مع املنهج الدراس ي في   -خاصة ذوو اإلعاقة الذهنية  -فال ذوو اإلعاقةهل يستطيع األط

 الفصول النظامية؟ 

ليس األطفال ذوو اإلعاقة فقط هم الذين قد يواجهون صعوبة في استيعاب املنهج الدراس ي، فكل 

فصل به أطفال متفوقون وأطفال متوسطون وأطفال مستواهم أقل من املتوسط من الناحية 

 كاديمية دون ان يكون هذا بالضرورة يرجع إلعاقتهم.األ

وقد أثبتت الخبرات العملية في مشروعات الدمج التعليمي في املرحلة اإلبتدائية  وفي غيره من تجارب 

، فكثير منهم ذوو اإلعاقةو ذوو اإلعاقة الدمج أن األطفال 
ً
 أضعف األطفال أكاديميا

ً
ليسوا دائما

لعام الدراس ي بدرجات يمكن مقارنتها بالدرجات التي حصل عليها زمالؤهم من إجتازوا امتحانات نهاية ا

 غير ذوي اإلعاقة.

وظهر من تلك الخبرات أن املعلم الي يقدم املنهج بأساليب  تتيح مشاركة األطفال، مثل أساليب التعلم 

 أكبر الستيعاب ا
ً
ملنهج، ليس النشط، ويستخدم الوسائل التعليمية الواضحة امللموسة يتيح فرصا

 لباقي األطفال فيتحسن مستوى الفصل كله.
ً
 فقط للطفل ذي اإلعاقة، وإنما أيضا

فال نستطيع بالتالي ان نحرم األطفال ذوي اإلعاقة من حقهم في التعليم مع أقرانهم بدعوى صعوبة 

دراس ي املنهج الدراس ي عليهم حيث أنهم قد أثبتوا عكس ذلك. فلنفكر إذن في كيفية تكييف املنهج ال
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 من محاولة جعل األطفال هم الذين يتالءمون مع املناهج 
ً
ليناسب األطفال باختالف قدراتهم، بدال

 الصماء.  

       

* هل يعطل وجود األطفال ذوي اإلعاقة األطفال اآلخرين حيث يركز املدرس جهده وانتباهه عليهم 

 فى 
ً
 إضافيا

ً
؟ ويضطر لإلبطاء فى الشرح؟  هل يشكل وجودهم عبئا

ً
 فصول مكدسة أصال

يقول أحد املدرسين الذبن تدربوا فى مشروعات الدمج التعليمى أن مستوى االطفال كلهم فى فصله قد 

ارتفع نتيجة الستخدامه أساليب تؤدى إلى تبسيط املنهج ليصبح فى متناول الجميع، ووسائل تعليمية 

الدمجى، مثل التعلم النشط والتعلم من تؤدى لتوضيح املفاهيم . فاألساليب التى يدعو إليها التعليم 

االقران والتعلم التعاونى في مجموعات ، هى كلها اساليب ال تجعل املدرس هو املصدر الوحيد للتعلم،  

وتجعل كل طفل يتعلم بالسرعة املناسبة له، وتزيد من استيعابه للمعلومة عندما يقوم بدوره 

 ،وتتيح للمدرس فرصة اكبر لإللتفات لتقدم االطفال  .بتعليمها لزميله وبالتالى تفيد األطفال ككل 

 

 

 * هل يتعرض األطفال ذوو اإلعاقة للسخرية من األطفال اآلخرين؟. 

ليست السخرية فى املدارس موجهة لألطفال ذوي اإلعاقة بالذات فاالطفال قد يسخرون من كل من 

 ة سميكة..(. هو مختلف )الطفل السمين، الطفل البليد، الطفل الذى يلبس نظار 

وقد أثبتت الخبرات العملية أن الدمج فى مرحلة الحضانة واملرحلة االبتدائية أدى إلى تكوين صداقات 

عديدة بين األطفال ذوي اإلعاقة وأقرانهم الذين أصبحوا يفكرون فى وسائل لزيادة مشاركة أقرانهم 

 لالختالف بوجه عام وقل  املعاقين فى األنشطة فى الفصل وفى الحوش، وأصبحوا بالتالى أكثر
ً
تقبال

العنف بينهم. وال يذكر أولياء االمور وال األطفال وال املدرسين وجود مشكلة فيما يتعلق بتقبل األطفال 

لزمالئهم ذوي اإلعاقة إذا تم تطبيق انشطة تحضيرية  تتم مع الفصل ككل لشرح فكرة االختالف 

 بصورة مبسطة لألطفال. 

 ويتقبلون اإلختالف كأمر طبيعي، وفي  واألطفال في سن الحضانة
ً
واملدرسة اإلبتدائية يلعبون سويا

 معظم األحيان إذن يكون الكبار هم الذين يفرضون إتجاهاتهم السلبية على األطفال . 

 

 من  -من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة  –* هل يعترض أولياء أمور األطفال 
ً
على الدمج خوفا

 من جانب املدرسين أو لألذى من جانب زمالئهم؟.  تعرض أبنائهم لإلهمال
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كلنا نتخوف مما نجهله وفى بداية تجارب الدمج يعترض أولياء أمور األطفال من غير ذوي اإلعاقة على 

 معهم او قد يؤذيهم أو 
ً
 منهم انه قد يكون عنيفا

ً
جلوس ابنائهم بجانب طفل ذي إعاقة في الفصل ظنا

أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة كذلك من أن االطفال قد يتعاملون قد يقلدون سلوكياته، ويتخوف 

بعنف مع أبنائهم أو قد يتخذونهم حجة للسخرية، ويتخوف الطرفان من أن املدرس قد يركز إهتمامه 

على مجموعة دون األخرى.... ولكن مع تعرف كل جانب على الجانب ااآلخر وتعرفهم على األنشطة التى 

الدمج إلعداد كل الفئات لتقبل الدمج، ومع مالحظتهم للصداقات التي تتكون بين تتم في مشروعات 

األطفال وبعضهم، وللفائدة التي تعمت على الكل من جراء تطوير البيئة املدرسية وإستخدام أساليب 

فعالة للتعلم،  يصبح أولياء االمور من الجانبين مساندين للدمج وأعضاء نشطين فى مجالس االمناء 

 باالطفال على اختالف قدراتهم وتوعى املجتمع ويق
ً
ومون بمبادرات تهدف لجعل املدرسة أكثر ترحيبا

 بتقبل الدمج.

 

*أليس من األفيد  لألطفال املعاقين أن يلتحقوا فى مدارس متخصصة لهم ؟ أليس من األفيد إذن 

 زيادة عدد مدارس التربية الخاصة؟ 

رس التلربية الخاصة إال أن تلك املدارس مازالت قدرتها رغم مرور عشرات السنوات على إنشاء مدا

االستيعابية محدودة فهى ليست كافية ولن تكون كافية فى املستقبل القريب وقد نادى اليونسكو بأن 

السبيل لتحقيق هدف التعليم للجميع هو التركيز على إعداد املدارس النظامية لتصبح مدارس 

 دامجة .

 –نطقة العربية وخارجها أن االطفال ذوى االعاقات البسيطة واملتوسطة وقد أثبتت التجارب فى امل

يتقدمون أكثر عند التواجد مع اقرانهم من غير   –% من األطفال ذوي اإلعاقة أي  األغلبية 70حوالي 

ذوي اإلعاقة في بيئات تطبق مقومات نجاح الدمج التعليمي ومنها على سبيل املثال تهيئة البيئة 

 إعداد املدرس وإستخدام أساليب تقويم مناسبة. املدرسية و 

وتظل مدارس التربية الخاصة أساسية لخدمة النسبة األقل من االطفال ذوى اإلعاقة الذين يثبت 

 عدم استفادتهم من التعليم الدمجى بحيث يكون الدمج هو القاعدة والعزل هو اإلستثناء . 

 

.. ال ت
ً
 إضافيا

ً
 ماليا

ً
 تحمله ميزانية املدارس؟*أال يشكل الدمج عبئا

أن تكلقة العزل تزيد عشرات املرات عن   -في فى املنطقة العربية وخارجها  -أثبتت الخبرات املختلفة  

تكلفة الدمج. فإتاحة املدرسة يمكن أن تتم اذا ما طبق كود املبانى املدارس الجديدة ووضع خطة 
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تدريب املدرسين على تضمين األطفال ذوي إلدخال تعديالت على املدارس القديمة ،  ويمكن إدخال 

اإلعاقة والتعامل مع اإلختالفات كجزء من التدريب الذي يحصلون عليه في الجامعات أو من خالل 

التدريب املستمر اثناء العمل ، ويمكن كذلك اإلستفادة من مدرس ي التربية الخاصة لتقديم املساندة 

ي سيستفيد منها كل األطفال ولن تكلف في مجموعها إال واملشورة الفنية وغير ذلك من التعديالت الت

 مما يكلفه إنشاء مدارس تربية خاصة كافية الستيعاب مئات األلوف من األطفال ذوي 
ً
 يسيرا

ً
جزءا

 اإلعاقة املحرومين من التعليم   

 

 ايجابية
ً
 إنقل صورا

 عند التصوير الفوتوغرافي او السينمائي أو املقالي:

  

 تظهر استقاللية األطفالعزز الصور التي  •

 

 إظهر كيف يستطيعون القيام بأعمال ذات قيم فى مجتمعهم.  •

 

•  
ً
عند التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ال تجعل  زاوية الكاميرا تنقل صورة تعطي إنطباعا

 بأنهم أقل من غيرهم.

 

 من الكآبة و  •
ً
الحزن وذلك ال تجعل املوسيقة التصويرية أو ألوان الصور أو نوعها تضفي جوا

 حتى ال تجعل املشاهد أو القارئ ينفر من املتابعة. 

 

ال تيالغ في تصوير عدم قدرة الطفل ذي االعاقة، إذ أن ذلك يعزز تكرار الصورة املنطبعة عن  •

 األطفال ذوي االعاقة أنهم غير قادرين على ممارسة االختيار أو مشاركة أقرانهم.

 

 املصطلحات املقبولة واملرفوضة

 

 للمعاناةاالع
ً
، كما أنها ليست بالضرورة مرادفا

ً
 اقة ليست مرضا
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 من "طفل معاق، 
ً
": أي تقول: "شخص أو طفل لديه إعاقة" بدال

ً
إستخدم صيغة  "اإلنسان أوال

 كفيف، أصم  ......." الخ

 

 قل

 استخدام مصطلحات مثل

 ال تقل

 تفادي مصطلحات مثل

 ،  املعاق طفل ذو اعاقة، لديه إعاقة

  العاجز، 

 طفل غير طبيعي

  طفل غير سوي 

 املعاقون، 

  املتخلفون، 

  ذوو اإلحتياجات الخاصة

   طفل لديه شلل دماغى

 طفل ذو شلل دماغى

    طفل ذو اعاقة جسدية

   طفل لديه اعاقة حركية

    طفل يمش ى بعكاز

 طفل يستخدم مشاية

 مصاب بشلل دماغى، 

 يعاني من الشلل الدماغي

 كسيح

 مشلول 

    ه كف بصرطفل لدي

 طفل ذو اعاقة بصرية

 أعمى

 كفيف،  

 معاق بصريا

 مشلول في كرس ى متحرك، يستخدم كرس ى متحرك

 قعيد

 أخرس،  شخص لديه اعاقة سمعية

 أصم وأبكم،

 أطرش 

  طفل لديه اعاقة ذهنية
ً
 معاق عقليا
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 متخلف، 

 ،
ً
 متخلف عقليا

 عبيط، 

 أبله، 

 مجنون، 

 أحمق، 

 معتوه، 

 أهبل

 عبيط،  عوبات تعلمطفل لديه ص

 أبله، 

 بطىء

 منغول،  طفل لديه متالزمة داون 

 منغولية

  عته مغولي 

 طفل طبيعي،  طفل بدون اعاقة، من غير ذوي اإلعاقة

 طفل سوي، 

 طفل سليم

 األطفال األصحاء

 طفل غير معاق،

 املدارس النظامية 

 الفصول النظامية

 املدارس العادية، 

 املدارس الطبيعية

   لعادية الفصول ا

  

 مدارس األسوياء

 مدارس األصحاء

 مدارس املعاقين مدارس التربية الخاصة

 مدارس غير الطبيعيين
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 طفل عاجز  طفل قادر بصورة مختلفة 

  

        

           

تجنب العبارات التى تصنف اإلطفال الى فئات وتحجب االنسان. فالعبارات غالبا ما تسبب  •

أشخاص أو مجموعات أشخاص. عبارات مثل "اعاقة" أو "عقلى" استدامة صور سلبية عن 

 يكونان قوالب مطبوعة سلبية أو أساطير تالزمهم . احترس من هذه العبارات.

 

اسمح لألطفال ذوى االعاقة أن يتحدثوا عن نفسهم. فقد أثبتت التجارب أنه عندما يتحدث  •

اص غير املعاقين يصدقون طفل ذو اعاقة بثقة عن موقف معين، فان الحاضرين من األشخ

 على األرجح أن األشخاص ذوى االعاقة لديهم املعرفة.

 

شجع الناس على تفهم القضايا التى تواجه األطفال ذوي االعاقة بطرحها وشرحها من وجهة  •

 من وجهة نظر أسرهم.
ً
 نظر األطفال ذوي اإلعاقة وأيضا

 

ثر تأثيرا اذا كانت تقدم معلومات قدم املعلومات العملية. ان جهود االعالم تكون دائما أك •

تساعد الشخص الغير معاق عندما يرى أو يقابل سيدة أو رجل أو طفل ذا اعاقة فى التعامل 

معهم. على سبيل املثال، هناك نصيحة عملية بسيطة مثل "كيف اتحدث مع شخص أصم"؟ 

تاى. )االجابة: أستطيع أن اتكلم بطريقة طبيعية وواضحة بحيث يستطيع أن يقرأ شف

 أستطيع أن اكتب رسالة على ورقة. أستطيع أن احصل منه على اشارات لبدء الكالم(.

 

تواصل بصفة منتظمة مع هيئات األشخاص ذوى االعاقة. تحدث مع ممثلى هيئات االعاقة  •

 للتعرف على القضايا أو التطورات الجديدة التى تؤثر على األشخاص ذوى االعاقة.

ديسمبر،  3ص ذوى االعاقة، الذى يتم االحتفال به سنويا يوم ترقب اليوم العاملى لألشخا

 لتقديم موضوعات االعاقة. 
ً
 جاذبا

ً
 واعتبره شيئا
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خذ فى االعتبار مناسبات عاملية أو دولية أخرى والفت النظر الى أنه يوجد أطفال ذوي إعاقة  •

 ضمن املناسبات التي قد ال يكون لبعضها صلة 
ً
مباشرة باالعاقة يمكن االهتمام بهم اعالميا

 وذلك ألنهم جزء من املجتمع ككل، وفيما يلي أمثلة لتلك املناسبات:

 

 التاريخ املناسبة

 يناير 15 يوم الطفل العربي

 يناير 31 اليوم العاملي للجزام

 مارس 8 اليوم العاملى للمرأة

 مارس 21 اليوم العاملي ملتالزمة داون 

 ريلأب 2 اليوم العاملي للتوعية بالتوحد

 أبريل 7 يوم الصحة العاملي

 أبريل 27 اليوم العاملي للصم

 مايو 6 اليوم الخليجى لصعوبات التعلم

 يونيو 4 اليوم العاملي لضحايا العنف مع األطفال

 يونيو 12 اليوم العاملى ضد عمالة األطفال

 أكتوبر 15 اليوم العاملي للعصا البيضاء

 ديسمبر 1 اليوم العاملى لاليدز

 ديسمبر 3 اليوم العاملي لالعاقة

 ديسمبر 10 اليوم العاملي لحقوق اإلنسان

 ديسمبر 13 يوم املعاق العربي
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إعمل مع الصحفيين ذوى االعاقة أو مع األسر التى لديها شخص ذوى اعاقة العطاء صورة  •

 صحيحة عن األشخاص ذوى االعاقة.

 

برغم أن الناس يمكن أن يعجبوا "بأبطال ال تغالى فى التوكيد على ذوى االعاقة كأبطال. ف •

خارقون"، اال أن تصوير األشخاص ذوى االعاقة كنجوم فوق العادة سوف يولد توقعات غير 

 واقعية أن كل األشخاص ذوى االعاقة يجب أن يصلوا الى هذا املستوى.

 

بدال من االشاره لدرجة من املفضل اإلشاره ملدي الدعم املطلوب لتيسير املشاركة والدمج  •

 من قول "لديه إعاقة شديدة" قل "يحتاج ملساعدة كبيرة في 
ً
اإلعاقه وذكر عدم القدره بدال

 املجاالت األتية ............" 

 

الدمج كمصطلح يجب أن ال يرتبط  باإلعاقه فقط ولكنه يمتد ليشمل كل املعرضين للتهميش  •

ملجتمع فمثال الدمج التعليمي يشمل املعرضين من الحصول علي فرص متساويه كأقرانهم في ا

-للتهميش من التعليم مثل الفقراء ،والبنات ،واملتعثرين تعليميا ألسباب مختلفه )بطء  تعلم

 صعوبات تعلم ...........(

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء مقابالت مع األشخاص ذوي اإلعاقة
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    مقابلة شخصية مع األطفال ذوي االعاقة

 شخصية مع طفل ذي اعاقة:عند القيام بمقابلة 

 اسأل الطفل أو أسرته اذا كان فى حاجة الى تجهيزات خاصة: •

 مكان خاص للمقابلة ▪

 احتياجات ملكان االنتظار ▪

 مكان يمكن الوصول اليه بكرس ى متحرك ▪

 مترجم أو مفسر ▪

 تكنولوجيا مساعدة ▪

 مثل مت •
ً
 اضافيا

ً
رجمين اسمح باعطاء وقت اضافى للمقابلة. بعض التجهيزات تتطلب وقتا

 أو أدوات تواصل. وقد يحتاج أيضا بعض األطفال لوقت أطول لنطق ما يريدون قوله.

تأكد من أن كليكما يدرك بوضوح أين ومتى ستتقابالن . وقد يكون من املفيد أيضا أن  •

 تعطى الطفل أو األسرة ارشادات واضحة عن ما تريد مناقشته معه

 

 اليه بسهولة قبل بدء املقابلة: ايجاد مكان يمكن الوصول 

 أشياء يجب البحث عنها:

هل هناك مكان فسيح متاح لالنتظاريمكن الوصول اليه بسهولة سيرا من مكان املقابلة؟  •

تذكر أن األطفال الذين يستخدمون كراس ي متحركة يتطلبون مكان أكثر اتساعا من ناحية 

 الراكب أو فى مؤخرة املركبة.

وماتيكية وسلم أو مصعد إذا كان املدخل غير ممهد هل املكان به إتاحة مكانية ، وابواب ات •

 للسماح بالدخول للطفل على كرس ي أو للطفل الذي تضطر أسرته لحمله؟

 هل هناك مصعد إذا كانت املقابلة ليست فى الدور األول؟ •

 هل يمكن الوصول بسهولة الى باقى الغرف؟ •

مع استخدام الكراس ى هل الحمامات متاحة وصنبور املياه منخفض بدرجة كافية ليتناسب  •

 املتحركة أم أن هناك سبيل آخر للوصول للمياه؟

 

 

 أثناء املقابلة: آداب السلوك العامة )االتيكيت(
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 عند اجراء املقابلة الشخصية مع طفل ذي اعاقة:

 مع فرد من أسرنه أو مع البالغ الذي يصاحبه. هؤالء  •
ً
تحدث مباشرة مع الطفل وليس دائما

دوا الطفل ذا االعاقة فى التواصل ولكنهم لن يتواصلوا بالنيابة األشخاص يمكن أن يساع

 عنه. إن األطفال ذوى االعاقة يمكنهم أن يتحدثوا عن أنفسهم في أحيان كثيرة.

 ذا اعاقة، من الالئق أن تبدأ بمصافحته. حتى األطفال الذين يبدو عليهم  •
ً
عندما تقابل طفال

لديهم إعاقة في أيديهم يقومون باملصافحة أنهم يستخدمون أذرعتهم بطريقة محدودة أو 

 بصفة عامة.

إذا شعرت أنك تستطيع مساعدة الطفل بطريقة ما، اسأله أوال إذا كان يود املساعدة وانتظر  •

االجابة. ال تفترض أنه يريد منك املساعدة وتفهم الوضع اذا قال أنه يفضل باألحرى أن 

 يقوم بنفسه بعمل ذلك.

 ن الطفل يجد صعوبة فى الكالم.كن صبورا، خصوصا إذا كا •

ال تنهى له لجمل التى بدأها أو تتظاهر بأنك فهمت شيئا لم تفهمه بالفعل. إن األطفال الذين  •

لديهم صعوبة فى الكالم يعلمون أنه أحيانا يكون من الصعب على الناس أن يفهموا ما 

 يقولون. فمعظمهم مستعدون لتكرار األشياء عدة مرات حسب الضرورة.

رخ وكن ذاتك. ال تقم بتكوين مستودع خاص من الجمل الصحيحة التى تالئم املناسبة، است •

وال تشعر بالحرج إذا استخدمت مصطلحات عامة مثل "لنتمش ى سويا" مع شخص 

 يستخدم كرس ى متحرك، أو تقول لشخص "أراك الحقا" وهو كفيف.

قدر الناس أنك تسأل ال تخف من أن تسأل أسئلة إذا كنت غير متأكد من ش ىء ما. فسوف ي •

 عن لإلستفسار وتوضيح األمور.

 

 مقابلة أطفال ذوى إعاقة حركية

 لديه اعاقة حركية:
ً
 عندما تقابل طفال

 من  •
ً
ال تتكىء على الكرس ى املتحرك الذى يستعمله الطفل. فالكرس ى املتحرك يعتبر جزءا

ويعتبر معظم املساحة الشخصية للطفل. ويتم مقارنة ذلك باالتكاء على كتف شخص ما. 

 الناس ذلك أمرا مزعجا.

ضع نفسك فى نفس مستوى الطفل. إذا وقفت بمستوى أعلى من الطفل، فان ذلك  •

 يعطيه احساسا بالترفع، كما يمكن أن يكون ذلك غير مالئما جسديا لكليكما.
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 مقابلة أطفال ذوى اعاقة بصرية 

 لديه اعاقة بصرية:
ً
 عندما تقابل طفال

  وأى شخص آخر متواجد. قدم نفسك له دائما ال •

 إذا كنت على وشك الخروج اجعل الطفل يعرف أنك ستترك الغرفة. •

 عندما تقابله أوال، أعطه اشارة كالمية أنك تود مصافحته بقولك "هل يمكن أن أصافحك؟" •

 إذا كان هناك حيوان أليف متواجد ال تداعبه. •

مكن أن تساعده. في األغلب إذا احتجت ملساعدته للتنقل من مكان الى آخر، اسأله كيف ي •

 سوف يطلب منك أن تقف على يساره ويتعلق هو برفق فى ذراعك األيمن من فوق الكوع.

•  
ً
 ال تباغته باإلمساك بذراعه دون تنبيهه أوال

 عندما تعرض على شخص الجلوس، بين له أين ظهر أو ذراع الكرس ى. •

 عند اجراء مقابلة شخصية مع شخص لديه اعاقة سمعية: •

 

 

 ة أطفال ذوى اعاقة سمعيةمقابل

 لديه اعاقة سمعية:
ً
 عندما تقابل طفال

 الفت انتباه الطفل بأن تربت برفق على كتفه أو تلوح له. •

كن دائما فى مواجهة الطفل، ال تحجب فمك بأى ش ىء وال تمضغ أو تدخن أثناء املقابلة. فان  •

 هذه ألشياء سوف تعوق الشخص عن قراءة شفتيك.

س أمام النافذة أو مصدر اضاءة. فاالضاءة الخلفية سوف تجعل من تأكد من أنك ال تجل •

 الصعب على الطفل قراءة الشفتين.

 إذا أخبرك شخص ما أن لديه عجزا جزئيا فى السمع، اسأله أين أفضل مكان لتجلس فيه. •

 إستخدم إشارات طبيعية مع الكالم لتوضيح ما تقوله •

 في أسلوبك   إسأل الطفل إذا كان يفهم ما تقوله أم إذا كا •
ً
 ن يحتاج ألن تغير شيئا

 

  مقابلة أطفال ذوي إعاقة ذهنية
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 لديه اعاقة ذهنية:
ً
 عندما تقابل طفال

 تعامل معه علي حسب سنه  ةإعاقه ذهني يذ طفلعند إجراء مقابله مع  •

 من توحيهها لولي أمره  ةوجه له األسئله املناسب •
ً
 يوالتي يهتم بها مثال لو لديه قدره فبدال

تدريبه وليس في أشياء ال يعلم عنها ش ئ ملجرد فتح  قةنتحدث معه عنها وعن طري ةاحالسب

 مجاالت حديث 

 أقم حوار للتعارف قبل بدايه التسجيل •

األعاقه  يذ الطفلتأكد من أن املحيطين بك من مصورين أو فنيين سوف ال يسخروا من  •

 الذهنيه 

 ةالذي تتعامل معه قبل إجراء املقابل الطفلحاول أن تكون لديك معلومات عن نوعيه أعاقه  •

 أو ألسرته عن دون قصد   لهحتي ال تتسبب في إيذاء نفس ي 

 

 مقابلة أطفال لديهم توحد

 لديه توحد:
ً
 عندما تقابل طفال

 إسأل ولي أمر الطفل قبل إجراء املقابلة عما يفضله الطقل وما يضايقه  •

 حاول أن تكون عالقة بينك وبين الطفل،  •

 مباشرة وابتعد عن املفاهيم املجردة لألسئلة.إسأل أسئلة  •

 بسط املفاهيم ملكونات صغيرة، وسهلة الفهم. •

 عد املكان والبيئة املالئمة الستقبال هذا الطفل. •

قم بتوعية فريق العمل الخاص بك قبل املقابلة بأهمية احترام الطفل مهما صدر منه من  •

 تصرفات.

 اجراء املقابلة. اقرأ السمات العامة للطفل ذو التوحد قبل •

 -ورقة -اذا كان الطفل لديه ش يء مرتبط به ال ترفض تواجده أثنلء املقابلة )مثال: عروسة •

 لعبة(.

 

 عاقة:إذوي  أطفالكيف تتحدث مع أولياء أمور 

 اقرأ املصطلحات الصحيحة عن االعاقة قبل اجراء املقابلة مع األسرة •
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 بل املقابلةاقرأ عن نوع االعاقة التي سيجرى الحوار عنها ق •

 اترك مسافة من الوقت لتتحدث األسرة عن مشكلة طفلها باستفاضة •

اعرف من األسرة )إذا كان الطفل موجودا( إذا كان يستطيع التعبير عن نفسه حتى توجه  •

 له الكالم في األسئلة التي تخصه

 تحدث معه عن تطور الطفل/الطفلة واستمع إلى احتياجاته بدون تصور مسبق •

 رة الوقت املطلوب منها للحديث حتى نستطيع تحقيق الهدف من املقابلةحدد مع األس •

 ابتعد عن األسئلة العلمية مع األسرة واتركها للمتخصصين •

 ال تتحدث مع األسرة أمام الطفل وكأنه ال يفهم  •

 

 كيف تعبرعن إحترامك كإعالمي لحقوق وكرامة األطفال ذوي اإلعاقة 

مة )غير متعلقه باإلعاقه( إحرص علي إستضافة عند إعداد برنامج يتناول قضايا عا •

هناك أشخاص ذوي إعاقه مهندسون  ،متخصصين من ذوي اإلعاقة في املجال الذي تتناوله

ومحامون وإعالميون وموسيقيون وغيرها من التخصصات فمن املالحظ أنه نادرا 

 مايستضاف شخص ذو إعاقه للحديث في موضوع ال يدور حول األعاقة

ود مترجم للغه األشاره أو الكتابة أسفل الشاشة وذلك ألن من حق ذي احرص علي وج •

 األعاقة السمعيه املشاركه 

يفضل أن تكتب وتنطق مواعيد البرامج التلفزيونيه ليتمكن الشخص ذو األعاقه البصرية  •

 والسمعية علي حد السواء من املشاركة

 نماذج ايجابيه وسلبيه ملا قدم إعالميا 

 وملاذا هي كذلك

 ، 2008القاهرة  –اإلعالم واإلعاقة،  املجلس القومي للطفولة واألمومة املصادر: )

 (2010كاريتاس مصر  –إصدارات مركز سيتي 

 

  ةذج سلبينما                  نماذج إيجابية            

 أفالم روائية

يقلل من قدرات الشخص  الساحر يقدم صوره إيجابيه عن قدرات  أمير الظالم 
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الشخص ذي اإلعاقه وإن كانت 

 غ فيها مبال

 ذي األعاقه 

شخصيه البطل ذي األعاقه  الكيت كات 

 البصريه قوية وواثقة من نفسه 

توت ،وبلبل ،ومبروك 

 ،ديك البرابر 

 تقدم صورا سلبية 

   دور فعال لذوي االعاقه البصريه فيلم صوره ناقصه

 Scent of a عطر امرأه

woman 

   عاقه البصريهدور فعال لذوي اال 

أهمية تقبل اإلختالف يظهر  I am Sam  انا سام

ألشخاص ذوي اإلعاقة وقدرة ا

على الحب وعلى رعاية  الذهنية

  ذويهم

  

يظهر موهبه الشخص ذي  Rain Manرجل املطر

  اإلعاقة

  

يقدم الفيلم توعيه بصعوبات  إيشان

 التعلم

  

My name is Khan ألشخاص ذوي وقدرات ا يظهر

على املطالبة بحقوقهم إلعاقة ا

وأن اإلعاقة ليست هي كل 

 جوانب الشخصية

  

 مسرحيات

الشخص ذو األعاقه  وجهه نظر

البصريه إيجابي وقادر 

 علي الدفاع عن نفسه 

تسخر وتهين األشخاص ذوي  إنتهي الدرس ياغبي

 األعاقه الذهنيه 

 مسلسالت

يقدم صوره إيجابية  طه حسين 

للكفاح والنجاح 

شخص ذي االعاقه لل
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 البصرية 

عرض الشخص ذي  الرجل األخر

األعاقه الذهنيه 

 كشخص يتطور 

  

اظهر االشخاص ذوي االعاقه  وراء الشمس   

اشخاص  الذهنيه علي انهم

 اء غير قادرين ع التفاعل البن

يظهرأدوار مختلفة يمكن  املسلسل االردني لقمه عيش 

أن يلعبها الشخص ذو 

ة  اإلعاقة الذهني

تساعده على التفاعل مع  

كافة األشخاص في 

 مجتمعه 

  

يظهر الجانب اإلنساني  املسلسل الكويتي نور عيني 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 

أكثر من إختالفهم 

البصرية وتشابههم مع 

غيرهم وقدراتهم وأن 

اإلعاقة ليست هي كل 

 جوانب الشخصية

  

 أفالم كارتون 

يدمج األطفال ذوي  بكار 

 مع أقرانهم  األعاقه

  

السمكه البطل لديها  نيمو 

إعاقه وتظهر ف صوره 

 جذابه 

  

 برامج 
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يدمج األطفال ذوي  عالم سمسم 

 األعاقه مع أقرانهم

  

يدمج األطفال ذوي  قلوب بتحبك 

 األعاقه ويبرز قدراتهم 

  

 كاريكاتير

يستخدم لفظ التوحد كنوع  الزعماء املتوحدون   

ص من السخرية من أشخا

 يريد نقدهم
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 مقاالت إيجابية ومقاالت سلبية عن اإلعاقة 

 

 نماذج سلبية

 البلهاء ورثة األغبياء

  

٢٥/٦/٢٠٠٨ 

  

حديث األمين العام ينقصه تعريف محدد للبله والبلهاء، وهل البله يعني العته، وهل البلهاء يعني 

لحكيم بالبله املغولي، يصير العبط )بضم العين(، وبريالة علي صدورهم. تصريحات األمين تصيب ا

، ينادونه العبيط أهوه
ً
، ..عبيطا

ً
، يتسول الحكمة من األغبياء، ويتخذ من الكورنيش أمام الحزب موئال

لصالح البالد  ينتظر دخول وخروج أرباب الحكمة وأعمدتها السبعة، يدعو لهم بالتوفيق والسداد

 .والعباد

 

 

   2008يونيو  25

ملعاصرة مبتسرة، ضامرة املخ، ومن ذوي االحتياجات الخاصة، أهمها الحاجة ولدت الثانوية العامة ا

إلي مدرس خصوص ي، وأصبحت مضربا للشذوذ في العالم كله، وال نلوم في هذا إال أنفسنا، فقد 

 أرتضيناها مؤشرا مضلال ملستقبل أوالدنا، 

 

: 

 قعيدان " حسام " و" محمد " توأمان  عنوان مقال

 

 

 

 نماذج إيجابية 
 

1429من رجب  15 18 يوليو 2008 العدد-132 السنة 44419    اإلهرام الجمعة هـ 
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 في مؤتمر اإلعالم وقضايا اإلعاقة

 يرفضون الشفقة ..املعاقون 

 كتبت: هبـة لــوزة

 نهاد صالح -سامية عبدالسالم

 ،خاصة األطفال ،ن لديهم إعاقةكلمتان تعكسان أسلوب تعامل املجتمع مع كل م ،يا سالم ..يا حرام

فإذا عجزوا عن أداء عمل معين ننظر إليهم بعين الشفقة ونمد إليهم يد املساعدة واإلحسان ونقول 

بل نبالغ  ،وإذا تميزوا في مجال ننبهر بتميزهم وكأننا ال نتوقع منهم أي نجاح ونقول يا سالم،يا حرام

ة وأبطال التحدي متجنبين كلمة إعاقة وكأنها كلمة سيئة ونطلق عليهم عبارات مثل فرسان االراد

فالشخص الذي اليتمكن من القراءة  ،رغم أن كل منا يعاني من إعاقة ما ولو بصفة مؤقتة ،السمعة

املرض عن ومن أعجزه املرض ولو لفترة بسيطة فقد أعاقه هذا  ،بدون نظارة طبية يعاني من إعاقة

 .أداء وظائفه اليومية

تري ماهي نظرتهم إلي أنفسهم؟ وماهي  ..إذا كانت هذه هي نظرة املجتمع إلي اإلعاقة وأصحابهاف

 مشاعرهم تجاه موقف املجتمع منهم؟

 .مفجاءت كلماتهم معبرة عن معاناته ،اقتربنا منهم لنعرف اجاباتهم

ذو إعاقة  )واألمومة نائب منسق برنامج اإلعاقة باملجلس القومي للطفولة -فيقول مصطفي كمال *

عندما استضافني مذيع بصفتي عازفا علي البيانو تجاهل موهبتي وركز حديثه علي اعاقتي  (:بصرية

في حين أنني ال أريد سوي أن يعاملني الناس كشخص عادي وليس  ،وكأنني أحقق بعزفي شيئا خارقا

 .كانسان خارق 

 

أنا إنسان وأحب أن يخاطبني  (ذو إعاقة حركية )ألمريكيةطالب بالجامعة ا -ويقول محمد الجارحي *

فالبرغم من أنني أتحرك دون مساعدة من أحد إال أن املجتمع  ،الناس بالوجدان وليس باإلحسان

يعاملني وكأنني مريض وقدراتي محدودة وال يتوقع أنني أعرف مجرد القراءة والكتابة بالرغم من أنني 

 .النجليزية وبعض الفرنسيةة واأجيد اللغة العربي

عندما يقول الناس عني انني ذات  (:ذات إعاقة سمعية )وبتلقائية تضيف مني ـ وهي شابة *

باعاقة سمعية كي يوفروا لي  لديواألفضل أن يقولوا عني أني  ،احتياجات خاصة فهم ال يساعدونني

 م يخجلون؟نة من إعاقتي فلماذا هفأنا لست خجال  ،مترجم لغة إشارة

احاول االعتماد علي نفس ي لكن أحيانا أصطدم  :تقول  (ذات إعاقة بصرية )في العقد الرابع ـ ..دينا *
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 !وهللا كان بودي :بأحد فأقابل بكلمات مثل مش تفتحي؟ فأرد ضاحكة

 ،سنا متخلفينأحب أن يصفنا الناس بأننا مختلفون ول :تقول  ،عبير ـ شاعرة ـ ذات إعاقة ذهنية *

 .القدرات مختلفة من إنسان آلخرو  ،فاالختالف هو سمة طبيعية لكل البشر

عن رؤيتهم وبعض احتياجاتهم املتمثلة في  (ذوي االعاقات )بتلك الكلمات عبر أصحاب القضية

التركيز  مراعاة مشاعرهم واحترام حقوقهم وتقدير قدراتهم أو إمكاناتهم وإبراز تميزهم االيجابي دون 

 ..التميز وكأنه مناقض لالعاقة علي هذا

كلماتهم ورغباتهم هذه كانت محل اتفاق جميع املشاركين في مؤتمر اإلعالم والفن وقضايا اإلعاقة 

رئيس اللجنة الفنية االستشارية  ،الذي عقد بالقاهرة تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك

ونظمه املجلس بالتعاون مع مكتب املقرر الخاص املعني باالعاقة للمجلس القومي للطفولة واألمومة 

وركزوا فيه علي ضرورة اصدار ميثاق شرف لإلعالميين ودليل إعالمي عما  ،التابع لألمم املتحدة

 .يجب أن يقال أو ما ال يقال عند التحدث عن ذوي اإلعاقة

 

 الوصف األقل

من لديه ظروف خاصة تعوقه عن أداء مهمة  واألشخاص ذوو االعاقة هو الوصف األمثل لكل

كما أنه  ،وهو الوصف الذي تتحقق فيه صفتان أساسيتان وهما الدقة والقابلية للتعميم ،معينة

الوصف الذي نصت عليه املادة األولي من اتفاقية حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االعاقة 

وأقر هذا الوصف املشاركون في املؤتمر وفي  .وكرامتهم التي صدقت عليها مصر في أبريل املاض ي

مقدمتهم الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني املقرر الخاص املعني باإلعاقة باألمم املتحدة مؤكدة من 

 العربي لتبني قضايا ذوي االعاقةجهة أخري أهمية وجود ثقافة حقوقية بالعالم 

فة أن معظم الشعوب حتي األشد فقرا ـ خاصة أنها الحظت خالل زياراتها املتعددة للدول املختل

وهو ما نفتقده في العالم العربي الذي تسود  ،تعامل األشخاص ذوي االعاقة بنظرة تحترم حقوقهم

وأضافت أنه حتي االتفاقيات الدولية مثل  .فيه ثقافة الشفقة واإلحسان وليس التعاون واالحترام

واتفاقية اليونيفام برنامج  (ع أشكال التمييز ضد املرأةوهي االتفاقية الخاصة بازالة جمي )السيداو

االمم املتحدة االنتمائي للمرأة لم تتناوال ـ علي سبيل املثال ـ التعامل مع املرأة املعاقة التي تتعرض 

 .......نسها ومرة بسبب اعاقتهامرة بسبب ج ،للظلم مرتين

أهمية دور اإلعالم حيث إننا نعيش  ،لالستعالمات رئيس الهيئة العامة -وأكد السفير أيمن القفاص

واملجتمعات كلها أدركت أهمية أن يتمتع اإلنسان بالحقوق  .في عصر يهتم بقضايا حقوق اإلنسان
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 .ألن الحقوق ال قيمة لها إذا لم يتم الترويج لها ورفع الوعي بها ،التي كفلها له القانون الدولي والوطني

ع ذوي االعاقات مواطنون من الدرجة األولي والدولة عليها التزام باتخاذ جمي وأضاف أن األشخاص

 .التدابير النفاذ هذه الحقوق 

األمر الذي أكده املشاركون  ،وأوضح أن تغيير الثقافة تقع مسئوليته بالدرجة األولي علي اإلعالم

يكاتيرية تحمل عبارات تجرح باملؤتمر من خالل مناقشاتهم ملا ينشر بالصحف من كتابات ورسوم كار 

 [عاجز ـ متخلف ـ كسيح ـ مشلول ـ ابله ]مشاعر ذوي االعاقات وتس يء إليهم مثل استخدام كلمات

لوصف من ارتكب خطأ أو قصر في أداء عمله أو إساء استخدام سلطاته أو قضية وصلت إلي طريق 

ب الوقوع في مثل هذه ن علي تجنوطرحوا دليال إرشاديا ملساعدة اإلعالميين والصحفيي ،مسدود

 .األخطاء

تـري بعد تلك املناقشات والحوارات بين أصحاب املشكلة ذوي االعاقات وأصحاب الرأي اإلعالميين 

من تعداد السكان وغيرهم من أفراد  %10هل سيظل ذوو االعاقات الذين يمثلون  ..ومتخذي القرار

وإن كانا في وعاء واحد أم أن تنفيذ اتفاقية حقوق املجتمع مثل املاء والزيت اليندمجان حتي 

األشخاص ذوي االعاقات هذا العام هو نقطة البداية ليصبحوا مزيجا متجانسا باعتباره عام تنفيذ 

 .االتفاقية
   

 

 فى جريدة الوطن:

 كتبت شيماء جلهوم:

 يعالج إبنه من " التوحد " بدون أدوية أو عالج نفس ى

، إستمع إلى شكوى مدرسة الحضانة من طفله: " يا ريت تودى عادى، ليس طبيبأب 
ً
 وال متخصصا

ً
ا

، كان يعتبر نظرات 
ً
إبنك لدكتور نفس ى، ألن عنده أعراض توحد " وقع الجملة على األب كان صادما

 
ً
، مكتفيا

ً
 واحدا

ً
 لصغر سنه، فالطفل أتم عامه الثانى ولم ينطق حرفا

ً
طفله الشاردة قلة تركيز، نظرا

 بيه عن العالم وشاشة التليفزيون وأفالم الكارتون عن متع األطفال وعاملهم.بحضن أ

أن يعيشها مع طفله: " قررت وزوجتى إن إبننا مش هيشوف حياة جديدة قرر " أمير تادرس " 

التليفزيون أكتر من نصف ساعة فى اليوم حتى لو إضطرت إنها متعملش أكل وال تروق البيت وال تعمل 

 حاجة " .
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الرجوع  أوغسطينوس " الذى يدأه والده دون  يه نظرات العين " كانت هى املرحلة األولى فى عالج "" توج

، وطول الوقت كنت أخليه قاعد على رجلى وأحط عينى فى عينه مهما ألطباء: " لعبنا مع بعض إتغير

 كانت فى أى إتجاه.

 
ً
 فشيئا

ً
 وتغيرت حياة الطفل الصغير شيئا

ً
كانت اللحظة الفاصلة بدخول "  حتىالتحسن بدأ تدريجيا

 تيمو" املدرسة.

ودى درجة كبيرة وخطيرة لكن قياس  30" الحالة اللى بتوصفها بتقول إن درجة التوحد عند إبنك 

 
ً
ية " ، ، أنت نجحت فى عالجه من غير دكاترة وال أدو 19دلوقتى التوحد بيقول إن الدرجة عنده فعليا

: "استخرت ربنا وندرت ندر مير تادرس " كلمات الطبيبة النفسية، أكدت لـ " أ
ً
أن إبنه ال يحتاج عالجا

ملارى جرجس أن لو إبنى تخطى مرحلة املدرسة وعقبة التواصل مع مدرسيه هادبح خروف كل سنة " ، 

سنة  11أكتوبر هو تاريخ إنتهاء املعاناة، حيث الخطة التى وضعها األب: " من يومها ولحد دلوقتى،  31

 والد فى املدرسة وكل سنة بيطلع من األوائل .. أنا عالجت إبنى بالحب " .إبنى من أشطر األ 

 

 صفحة صناع التحدى: بعنوان " لن نيأس " –ام ر فى جريدة األه

 يحتفل ذوو اإلعاقة فى جميع دول العالم بيومهم العاملى وسط أجواء بهجة وفرح، إال عندنا فى 
ً
غدا

 " لتقليب املواجع 
ً
، فكل ذى إعاقة ينظر إلى إعاقته، ويوجه لها اإلتهام بأنها " مصر، ألنه يكون يوما

السبب فى فشله، ولوالها لكان حاله غير الحال، ووظيفته غير الوظيفة، ونظرة املجتمع له غير ما 

 يشاهده فى عيون الناس من شفقة وإحسان.

والقدر ومشيئة هللا  ذوى اإلعاقة بالقضاءدث هذا وأكثر فى هذا اليوم، ليس لعدم إيمان "أحبائى" حي

من أبسط الذى يهب الصحة ملن يشاء وينتزعها ممن يشاء، ولكن لكفرهم باملجتمع الذى يحرمهم  –

 حقوقهم التى يطالبوا بها، مما يؤدى إلى تسرب اليأس لنفوسهم وكفهم عن املطالبة بها.

اليأس خيانة، طالب  لن نيأس، دعوة أوجهها فى هذا اليوم إلى كل ذوى إعاقة فى مصر وخارجها، فإن

التى تفوق إرادة  –بحقك فى مجتمع يحترم إعاقتك ويقدر إرادتك التى منحها لك املولى عز وجل 

كريمة، ومواصالت آدمية، ووظائف تتناسب مع شهادتك ونظرة طالب بحقك فى حياة  – الطبيعيين

 وال أذى.
ً
 لن نيأس. طبيعية من الجميع ال تحمل فى طياتها منا

 

 ( 2006من اإلتفاقيه الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم ) مواد تهمك

 (  الغرض من اإلتفاقية :  1املادة  ) •
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إن الغرض من هذة االتفاقية هو حماية واحترام حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة من الذين  

ملشاركة يجدون صعوبة فى الحركة أو النظر أو السمع أو التفكير أو التعلم وال يتمكنون من ا

بشكل كامل وفعال فى تنمية مجتمعاتهم بسبب الحواجز املختلفة التى تفرضها عليهم البيئة أو 

املؤسسات املحيطة بهم من حقنا أن نعامل دون تمييز على قدم املساواة مع باقى أفراد املجتمع 

 وأن نتمتع بجميع الحقوق والحريات .

 ( تعريفات :  2املادة )  •

 من املفاهيم مثل :  عرفت االتفاقية عد  •

o  األتصال " هى الطريقة التى نتغلب بها على عقبات القراءة والسمع والتكلم والفهم "

وقد تتطلب استخدام طريقة بديلة للتعبير ، أو لغة اإلشارة ، أو الطباعة بحروف 

 كبيرة أو بارزة ، أو قراءة شخص ما لنا ، أو وسائل مساعدة أخرى .

o  الكالم أو اإلشارات أو لغة أخرى غير محكية . " اللغة " قد تكون لغة 

o   الترتيبات التيسيرية املعقولة " وهى قيام الدول والهيئات بعمل بعض التغييرات "

الالزمة فى األنظمة واملرافق بحيث يمكن لألشخاص ذوى اإلعاقة منا املحشاركة فى 

 املجتمع على قدم املساواة مع األخرين . 

o  نى تصميم الدول للمرافق واألنظمة والخدمات بشكل يسمح " التصميم العام " يع

من األساس بمشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة فى املجتمع مع اتخاذ إجراءات خاصة 

 فى بعض األحيان أو توفير أجهزة خاصة ملساعدة األشخاص ذوى اإلعاقة . 

 ( املبادىء العامة :  3املادة )  •

 لنا الحق فى : 

o تنا فى األختيار ، أن تحترم كرامتنا وحري 

o  . أأل نتعرض للتمييز أو معاملة غير عادلة بسبب اإلعاقة 

o  . أن نشارك فى أمور مجتمعنا بشكل كامل وفعال 

o  . أن يتقبل الناس اختالفنا كجزء من تنوع البشر 

o  . أن نحصل على فرص متساوية مع األخرين 

o  دون منع أو رفض . أن نتمكن من التنقل بحرية والوصول إلى املؤسسات واملرافق 

o  . أن تتساوى األدوار بين الرجل واملرأة 

o . أن تحترم قدرات األطفال ذوى اإلعاقات مع الحفاظ على هويتهم 
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 ( املساواة وعدم التمييز :  5املادة )  •

لنا الحق فى املساواة وعدم التعرض للتمييز بسبب اإلعاقة وتوفير الحماية القانونية املتساوية 

 أمام القانون . والفعالة لنا 

 ( النساء ذوات اإلعاقة : 6املادة )  •

يجب حماية ذوات اإلعاقة من كافة أشكال التمييز واتخاذ ما يلزم لحمايتهن وتمكينهن مع التمتع 

 بحقوقهن وحرياتهن األساسية على قدم املساواة مع الرجال ذوى اإلعاقة والنساء الغير معاقات . 

 عاقة : ( األطفال ذوى اإل  7املادة )   •

فة الحقوق ينبغى أن يتمكن األطفال ذوى اإلعاقة من التعبير عن أفكارهم وأرائهم وأن يتمتعوا بكا

 . والحريات املكفولة لهم

 

 ( نشر الوعى بحقوقنا :  8املادة )  •

نحن بحاجة إلى أن تتخذ الدولة تدابير فورية وفعالة ومناسبة لنشر الوعى داخل املجتمع واألسرة 

، والقضاء على أشكال التحيز ضدنا واملمارسات الضارة ام حقوقنابضرورة احتر  واملؤسسات

 املتعلقة بنا . 

يجب أن تقدم تصورات إيجابية عنا وتغيير الصورة النمطية التى تقدمنا كعاجزين ال حول لنا وال 

ية قوة ، وأن يراعى ذلك فى جميع مستويات نظام التعليم ووسائل اإلعالام والبرامج التدريب

 الخاصة بنا . 

 ( إمكانية الحركة والوصول إلى الخدمات واملرافق :  9املادة )  •

لنا الحق فى أن نعيش باستقاللية وأن نشارك الجميع فى جميع جوانب الحياة مع تهيئة البيئة 

الفتات ( ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت وتوفير  –مبانى  –مرافق  –املحيطة ) معلومات 

ملساعدة البشرية أو التكنولوجيا املتقدمة فى جميع املناطق الريفية والحضرية على حد وسائل ا

 سواء .

 ( الحق فى الحياة :  10املادة )  •

 لنا الحق فى الحياة على قدم املساواة مع األخرين . 

 ( الحرية واألمن الشخص ى :  14املادة )  •

بالحق فى الحرية الشخصية واألمان الشخص ى ينبغى أن تكفل الدولة لنا على قدم املساواة التمتع 

 وعدم حرماننا من حريتنا بشكل غير قانونى . 
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 ( عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية : 15املادة )  •

من حقنا عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهنية ، وعلى الدولة 

 الحق واحترامه . حماية هذا 

 ( عدم التعرض لالستغالل أو اإليذاء أو سوء املعاملة :  16املادة )  •

على الدولة اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية لحمايتنا داخل 

منازلنا وخارجها من جميع أشكال االستغالل أو اإليذاء او العنف ، وكذلك تكفل الدولة قيام 

لطات مستقلة برصد جميع االنتهاكات أو االستغالل أو العنف داخل جميع املرافق والبرامج س

املعدة لخدمتنا . كذلك يجب عليها توفير برامج إعادة تأهيل لألشخاصص الذين تعرضوا لذلك 

      من أجل إعادة إدماجهم .                                                                     

 ( أحترام القدرات :  17املادة )  •

 لنا الحق فى احترام قدراتنا البدنية والعقلية وتقبلنا . 

 ( العيش باستقاللية واالندماج فى املجتمع :  19املادة ) •

 ( حرية الحركة :  20املادة )  •

 لنا الحق فى حرية التنقل بتكلفة مناسبة مع جودة الوسائل . 

 ى والتعبير والحصول على املعلومات ( حرية الرأ 21املادة )  •

 ( احترام الخصوصية   22املادة )  •

 ( التعليم  24املادة )  •

لنا الحق فى الحصول على تعليم أساس ى جيد النوعية وباملجان لينمى قدراتنا مع تيسير الطرق 

 املختلفة للتعلم بما يتناسب مع جميع األعاقات . 

 تأهيل ( الصحة وإعادة ال26 – 25املادتين )  •

 ( العمل والتوظيف  27املادة )  •

 ( املشاركة فى الحياة السياسية والعامة  29املادة )  •

 ( املشاركة فى الحياة الثقافية والترفهية وااللعاب . 30املادة )  •
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