
مصطلــٌح  هــو  الهمــم"  "أصحــاب  تع�يــر  إن 
اإلكلينيكــي  التشــخيص  مجــال  فــي  ُيســتخدم 
وتطــور الوظائــف بهــدف وصــف األشــخاص الذ�ــن 
يحتاجــون للحصــول علــى المســاعدة نظــ�ًا لوجــود 
و/أو  الذهنيــة  القــد�ات  مــن  ما�حــد  إعاقــة 
ــة، أو  الجســدية. قــد ترجــع اإلعاقــة ألســباب و�ا�ي
ــاء  ــًا أ�ن ــوالدة، أو الحق ــة ال ــاء عملي قــد تحــدث أ�ن

حياة الشخص �تيجة لمرض أو حادث.

هــؤالء يعانــون مــن قصــور أو اختــالل دائــم كلــي 
ــة أو الجســدية أو  ــي فــي قد�ا�هــم الذهني أو جزئ
كليهمــا وذلــك بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة. 
وقــد تكــون م�افقــة ألمــ�اض جســدية أو ا�صاليــة 
ممــا �ؤثــر علــى القــد�ات التعليميــة وفــي بعــض 
األحيــان تأ�يــ�ات نفســية إلــى المــدى الــذي يحــد 

من إمكانية تل�ية المتطلبات العادية. 

اإلعاقة
�تفــاوت درجــة تأ�يــر اإلعاقــة علــى 
ــر البســيط إلــى  ــاة الفــرد مــن التأ�ي حي
ال  األحيــان  بعــض  ففــي  الشــديد. 
تكــون اإلعاقــة ظاهــرة مثــل بعــض 
اإلعاقــات اإلد�اكيــة، أمــا فــي أحيــان 
ظاهــرة  اإلعاقــة  فتكــون  أخــرى 
للعيــان مثلمــا هــو الحــال فــي بعــض 
مــن  انــه  الجســمية.  اإلعاقــات 
االعتبــار  فــي  �ؤخــذ  ان  االهميــة 

وجود أكثر من أعاقة لدى الفرد.

ال تشــكل إعاقــة الشــخص بالضــ�ورة 
مؤشــ�ًا واضحــًا علــى احتياجا�ــه، حيــث 
إن شــخصين لد�همــا نفــس اإلعاقــة 
ــن  ــا مختلفــة ع ــد تكــون متطلبا�هم ق
بعضهمــا البعــض. لذلــك، فــإن األفضــل 
هــو التحــري عبــر األشــخاص المعن�يــن 
وأســرهم عــن متطلبا�هــم مــن أجــل 

إيجاد حلول عملية مخصصة لهم. 

يجــب م�اعــاة اإلعاقــة المؤقتــة، مثــل 
أو  القــدم  أو  الرجــل  فــي  الكســر 
األصبــع أو االرتجــاج فــي الدمــاغ. أمــا 
حــاالت العجــز طو�ــل المــدى فقــد 
تشــمل العجــز التصاعــدي الناجــم عــن 
التصلــب  أو  المفاصــل  التهــاب 

المتعدد أو تدهور البصر.

أمثله ألنواع اإلعاقة

ــد  ــي أح ــي ف ــل أو الجزئ ــلل الكام ــى الش ــؤدي إل ــذي � ــي، ال ــي الجانب ــلل النصف ــا الش ومنه
ــلل  ــة، والش ــة أو جلط ــرض أو صدم ــن م ــم ع ــاغ ينج ــي الدم ــب ف ــة لعط ــم �تيج ــي الجس جانب
ــي أو  ــب النصــف الســفلي مــن الجســم ويشــمل الفقــد الجزئ ــذي يصي النصفــي الســفلي، ال
الكامــل لوظيفــة الرجليــن. أمــا الشــلل الرباعــي فهــو عبــارة عــن شــلل يصيــب الجســم ويشــتمل 

على الفقد الجزئي أو الكامل لوظيفة اليد�ن والرجلين 

الصمم
 تـشـيـــر إلـــى فـقـــد 
الـسـمـــع بالـكـــامل

ضعف السمع
الســمع  فقــد  إلــى  تشــير 
جزئيــًا، ويتــ�اوح �يــن الضعــف 
الشــديد وحتــى  البســيط 

أنماط كالمية محدودة 
أو صعبة الفهم

اإلعــاقة 
الكالمية

المرض العقلي/
اإلعاقة العقلية

ــن  ــة ع ــية ناجم ــة نفس ــة ط�ي إعاق
اعتــالل �يولوجــي أو فســيولوجي 
أو نفســي، أو اعتــالل كيمــاوي 

في الدماغ

حالة ينجـــــم عنها مستوى 
أقل كثيــــــ�ًا من المتوسط 
في أداء الوظائف الفك��ة

التأخر العقلي/
اإلعاقة اإلد�اكية

الص�ع
هو مصطلح يشير لعدة اعتــالالت 
جسدية �تميز باضط�ابات كهربائية 
في الجهـــــاز العصبـــي المركزي 
وتظهــــــر عادة بصـــورة نـــــوبات 

وتقلصات عضلية ال إ�ادية

تشمــل التصـلــب المتعدد وضمـــــــــور العضالت ومرض لو جيه��� (التصلب العضلي الجانبي 
المع�وف اختصا�ا باسم ALS) والشلل الدماغي. وهي مجموعة من الحاالت الناجـمـــــة عن 

عـطــب الـجـهـاز العصبـي المـركـــــزي

اإلعاقة الحركية

متالزمة داون
ــل  ــن كل 700 طف ــًدا م ــب واح ــث تصي ــة، حي ــة الذهني ــيوًعا لإلعاق ــر ش ــي األكث ــبب الجين الس
ــا. تــم تســميته علــى اســم جــون النغــدون داون، الط�يــب الب��طانــي الــذي تعــرف علــى  تق��ًب
ســمات متالزمــة داون ألول مــرة فــي عــام 1866. تــزداد فرصــة والدة طفــل مصــاب بمتالزمــة 
داون مــع تقــدم عمــر األم، طفــل واحــد مــن �يــن كل 1000 مولــود المــ�أة تحــت ســن ال 30، 
طفــل واحــد مــن �يــن كل 400 والدة المــ�أة أكبــر مــن 35 عاًمــا، وطفــل واحــد مــن �يــن كل 

60مولوًدا الم�أة أكبر من 42 عاًما

حاالت الشلل/ إصابات الحبل الشوكي

كيفية مخاطبة 
ذوي الهمـــــم

يجــب  اإلعاقــة  ذوي  األفــ�اد  إلــى  اإلشــارة  عنــد 
االمتناع والحذر من استخدم كلمة "معاق".

 
التأكيــد علــى الشــخص وليــس اإلعاقــة أو الحالــة، 
اســتخدم بــدًال مــن وصفهــم بالمعوقيــن وصفهــم 
بــذوي الهمــم، أو اســتخدم المصــاب بالصــ�ع بــدًال مــن 

لديه ص�ع.

احــذر ذكــر إعاقــة الفــرد مــا لــم تكــن ذات صلــة وثيقــة 
وض�و��ة بالموقف.

أنهــا  علــى  اإلعاقــة  ذوي  مــن  إنجــا�ات  تصو�ــر 
نموذجية وليس اإلنجا�ات الفائقة.

اختــر الكلمــات بعنايــة ودقــة وليــس لهــا أحــكام 
مسبقة دقيقة.

اســتخدام األشــخاص ذوي الهمــم كمصــادر لتوفيــر 
وخاصــة  الصحيحــة،  والمصطلحــات  المعلومــات 

لتجنب الصور النمطية في وسائل اإلعالم. 

إستخــدم بدًال عنهاال تستـخدم األوصاف التالية

مصابلديه

من ذوي الهمم

من ذوي الهمم

من ذوي الهمم

عنده 

شخص بدون إعاقة

عجز

ال يصلح 

ط�يعي

مرض

يعاني من

الشخص الذي لديه...ضحية

كيفيـــــة 
التعــامل 
مع ذوي 
الهــــمم

التــعــــديـــالت 
وإدارة المخاطر 
ألصحاب الهمم

األشــخاص ذوي الهمــم يعيشــون الحيــاة اليوميــة ويجــب معاملتهــم ووصفهــم كأعضــاء مســاهمين 
في المجتمع. يجب أن يشمل ذلك: 

مثلهــم مثــل أي شــخص آخــر فــي المشــاعر والمعانــاة مــن نفــس األلــم، الســعادة أو المتعــة التــي 
يســتمدها اآلخــ�ون مــن الحيــاة اليوميــة، علــى ســ�يل المثــال، العمــل والمدرســة واألبــوة واألمومــة 

والتعليم وال��اضة والمشاركة المجتمعية

ــهل  ــخص يس ــرد ش ــس مج ــا، ولي ــك ممكًن ــون ذل ــا يك ــم عندم ــذوي الهم ــة ل ــاالت المتنوع ــ�از الح إب
التعرف عليه من قبل عامة الناس؛ 

دمــج وتصو�ــر الموظفيــن وأصحــاب العمــل والطلبــة مــن ذوي الهمــم وجميــع أصحــاب المهــن كأي 
شخص آخر في المجتمع يتمتع بنقاط القوة والضعف ذا�ها.

نشــجع ونحــث المــدارس وأصحــاب العمــل علــى إجــ�اء التعد�ــل المعقــول لم�اعــاة احتياجــات أصحــاب 
الهمــم. التعد�ــل المعقــول هــو تغ�يــر أو بنــاء علــى هيــكل مــادي، أو توفيــر أداة أو خدمــة، أو تغ�يــر أو 
ــل أو  ــم العم ــاب الهم ــن ألصح ــن الممك ــل م ــا يجع ــ�اءات، بم ــات أو اإلج ــي السياس ــة ف ــق م�ون تحقي

المشاركة واالستفادة من المنشآت والخدمات والب�امج في مكان الد�اسة والعمل.

إن الهــدف مــن التعد�ــل المعقــول هــو الحــد مــن تأ�يــر اإلعاقــة، وبالتالــي ��ــادة قــدرة الشــخص علــى 
أداء مهــام عملــه األساســية. إن التعد�ــل المعقــول لــن �ــؤدي الــى تك�يــد جهــة العمــل أو المــدارس 
ألعبــاء ماليــة أو تشــغيلية أو أن يغيــر مــن الط�يعــة الجوه��ــة للوظيفــة أو الخدمــة أو المنتــج أو 
البرنامــج. أن الحاجــة إلجــ�اء التعديــالت المعقولــة الالزمــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم مــن التمتــع بفــرص 
ــر مــن حجمهــا الحقيقــي،  ــ�ا" مــا تبــدو ألصحــاب العمــل والمــدارس بصــورة تحديــات أكب متســاوية كثي
وذلــك ألن التعديــالت المطلوبــة ليســت صعبــة التط�يــق بالصــورة التــي يتصورهــا العديــد مــن أصحــاب 

العمل. 

يمكن إلج�اءات التحكم المتعلقة بالعمل أن تشمل ما يلي: 

التأكــد مــن كــون جميــع الموظفيــن مدربــون علــى 
التعامل اآلمن مع األدوات واآلالت المختلفة.

يجــب وضــع وتط�يــق ممارســات عمــل آمنــة موحــدة، 
ــة  ــاع كاف ــن إ�ب ــد م ــة للتأك ــة المنتظم ــع المتابع م

الموظفين إلج�اءات السالمة المتفق عليها.
  

�نظيــم جولــة مفصلــة لجميــع الموظفيــن للتأكــد 
مــن معرفتهــم بأماكــن كافــة األشــياء واألدوات، 
التعــرف  مــن  المعاقيــن  الموظفيــن  وتمكيــن 

بأنفسهم على المكان ومحتويا�ه.

مناســبة  بصيــغ  والســالمة  التد��ــب  مــواد  توفيــر 
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــن – وم ــع الموظفي ــات جمي الحتياج
ــرة، أو بصيغــة ســهلة القــ�اءة  توفيرهــا بحــ�وف ك�ي
(نصــوص بســيطة مــع الصــور التوضيحيــة)، أو بشــكل 
مكتوبــة  أو  أشــرطة،  علــى  أو  إليكت�ونيــة،  نســخ 

بط��قة ب�ا�ل إن لزم األمر.

وضــع الفتــات للســالمة والصحــة المهنيــة مطبوعــة 
ــارة ويمكــن  ــدة اإلن ــرة فــي مواقــع جي بحــ�وف ك�ي
ــ�وف  ــات بح ــر الفت ــهولة، وتوفي ــا بس ــول إليه الوص

يمكن ق�اءتها باللمس إن لزم األمر.

فــي حــال وجــود إعاقــة ســمعية، يتــم توفيــر أنظمــة 
مثــل  المخاطــر،  مــن  لإلنــذار  مرئيــة  إشــا�ات  ذات 

اللمبات التي تضيء تلقائيًا.

المســا�ات واإلجــ�اءات يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار 
الحركة البطيئة المحتملة لألشخاص المعاقين.

يتــم تشــجيع الموظفيــن والطلبــة وذو�هــم علــى 
ــم  ــية لد�ه ــواع الحساس ــة وأن ــة باألدوي ــداد قائم إع
والمعــدات الخاصــة بهــم، وتدو�ــن أســماء وعناو�ــن 
وأفــ�اد  والصيدليــات  باألطبــاء  االتصــال  وأرقــام 

األسرة واألصدقاء وأية معلومات أخرى هامة. 

تشمــــل إدارة المـــــخاطر 
ألصحاب الهمم التعديالت 
المعقولـة التـــــالية، على 
س�يل المثال ال الحصـــــــر: 

تهيئة المعدات الموجودة أو توفير معدات جديدة 
بما يشمل الك�اسي والمكا�ب وأجهزة الحاسب 
اآللي والمـركـبــــات وأجـــهـــــزة وبـرمـجـيــــات 

الـحـاسـب اآللــي

تع��ز االتصـــال، مثـــًال عن ط��ق 
توفير أجهزة ق�اءة أو مترجـم، أو 
تــوفــيـر أجــــــهـزة إنذار مـرئـيـة 

وصـوتـيـة

أجهـــــزة ها�ـــــــف ال تحـــــتاج 
ــف  ــماعة وهوا� ــاك بالس لالمس
نقالة تــعـــمــــل باالهــــتــــــ�از

مســــــــاحة صف 
واسعة للمركبات

تـــــــــ�ويد أجهزة 
الحــــاسب اآللي 
ببرمجيات الق�اءة

تركــيب حساسات في األبواب المتحـــركة 
اآللية. مصعد ناطـــق ومــــ�ود بأ��ار يـمكـن 

ق�اءتهـا باللـمس

إشــــا�ات صوتية في 
المصـــــــــاعد وأرقام 
للطوابق تق�أ بط��قة 

ب�ا�ل

نــظــام لــــربـط ســمـــاعـــات األذن 
بأجــهــــزة العــرض في االجتماعات 
المهـــنية والـد�اسيـة والــــــــعائلية 

وبأجـهــزة التلفـاز

االهتمام �إج�اءات وتجهي�ات اله�وب وحاالت 
الطوارئ (أي مسا�ات اله�وب في حاالت الح��ق، 

ود�اب��ن للد�ج، وغيرها)

اال�تبـــاه عــــند اختـــــيار مواقـــــع 
الحفالت / المؤتم�ات/ االجتماعات 
/ الع�وض التقــــديمية الخارجية أن 
تكـــــــون مهيئة الستقبال أصحاب 

الهمم

تـهـيــــئــة الـمـ�افـــق 
الـمــــــوجـودة ل��ـادة 
إمـــــــكانيـة الوصــول 
إلـيهـا (اســـتـخدامـهـا)

 Vibration 
Mode

تــوفـيــــر اإلشـ�اف 
والتـد��ب والـدعــم 

المتخصص

تـخـصـــيـــص 
وقت للعالج

ــقاء  االرتـــــــ
بمستــــــوى 
جــودة حيــاة 
أصحــــــــاب 
الهــــــمــــم

هــي أننــا يجــب أن نعمــل معــا" علــى االرتقــاء بمســتوى جــودة حيــاة أصحــاب الهمــم عبــر تع��ــز 
الشــ�اكة �يــن كافــة القطاعــات مــن أجــل تل�يــة احتياجا�هــم الخاصــة بأنســب الطــ�ق وأكثرهــا 
م�ونــة وذلــك بمــا يعــود بالنفــع الفعــال و��ــادة مســتوى اإل�تاجيــة وبالتالــي ��ــادة ســعادة 

أصحاب الهمم.

نشــجع الجميــع علــى القضــاء علــى األحــكام المســبقة والمفاهيــم الخاطئــة بشــأن أصحــاب 
ــة واألوهــام التــي  ــد مــن االفت�اضــات الخاطئ ــاك العدي ــ�ال هن ــه ال ت الهمــم، حيــث يالحــظ أن

تحيط بهم. 

العمــل مــع أصحــاب الهمــم يحقــق لهــم ولنــا اإلحســاس الجيــد بالرضــا وذلــك عبــر المســاهمة 
فــي توفيــر مجتمــع أكثــر شــموًال لمختلــف الفئــات وتوظيــف قــوة عمــل أكثــر �نوعــًا. ويســاعد 

على ��ادة ال�وح المعنوية واإل�تاجية في المؤسسات. 

أصحــاب الهمــم لد�هــم ع��مــة وإصــ�ار ألنهــم احتاجــوا للتغلــب علــى صعوبــات أكثــر وبالتالــي 
إلــى  يمكــن االعتمــاد عليهــم حيــث أنهــم مخلصــون ويعملــون بجــد ومنتجــون. إضافــة 

امتالكهم لمها�ات وط�ق مبتكرة ألداء المهام التي قد يعتبرها اآلخ�ون مهام تقليدية. 

ــة المتحــدة يكفــل حقــوق أصاحــب  ــة اإلمــا�ات العر�ي ــون االتحــادي لدول ــم أن القان هــل تعل
ــه قد�ا�هــم وإمكانا�هــم، وال  ــع الخدمــات فــي حــدود مــا تســمح ب الهمــم و�وفــر لهــم جمي
يجــوز أن تكــون اإلعاقــة ســبًبا يحــول دون تمكنهــم مــن الحصــول علــى تلــك الحقــوق 
والخدمــات خصوصــًا فــي مجــال الرعايــة والخدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة 

والتعليمية والمهنية والثقافية والت�ويجية.

الخالصة 


