
إمكانية الوصول لذوي االحتياجات اإلضافية
ما هي االحتياجات اإلضافية

يمكن ملعظمنا أن جيد اجتامعاً عىل جدول االجتامعات، والوصول 
إليه، والدخول، واجللوس، واالستامع إىل رسالة التعايف دون تردد. إال 
مساعدة  إىل  حيتاجون  حيث  بالنسبة لبعضهم،  ممكن  غري  يكون  هذا  أن 
إضافية من أجل القيام بام يعتربه معظمنا مفروغاً منه. بعبارة أخر، هم 

مدمنون، ولعدة أسباب لدهيم احتياجات إضافية.
إىل  الرسالة  محل  هو  األسايس  هدفنا  أن  عىل  اخلامس  التقليد  ينص 
املدمن الذي ما زال يعاين. ومع ذلك، فغالباً ما يكون غري كافٍ أن نشارك 
تعافينا فقط. فنحتاج أيضاً أن ندرك عندما يكون مكان اجتامعنا ال يمكن 
الوصول إليه أو دخوله بسهولة أو الرسالة التي حتملها جمموعتنا ال يمكن 
ملوقع  موفق  غري  اختيار  السبب  يكون  وقد  بسهولة.  عليها  احلصول 
إلزالة  جهدنا   قصار نبذل  أن  ينبغي  هذا،  حيدث  وعندما  اجتامعاتنا. 
املعوقات التي جتعل من الصعب عىل بعض املدمنني العثور عىل التعايف.
كيفية  حول  لزمالتنا  معلومات  لتوفري  الكتيب  هذا  تطوير  تم  وقد 
هبا  القيام  يمكننا  التي  األشياء  من  العديد  وهناك  املهمة.  هذه  إنجاز 
ذوي  املدمنني  ملساعدة  املجموعة   مستو وعىل  اخلدمي  هيكلنا  داخل 
االحتياجات اإلضافية عىل إجياد التعايف. فعىل سبيل املثال، يمكن للجان 
الفرعية للمستشفيات واملؤسسات تقييم إمكانية الوصول إىل اجتامعاهتا. 
بشأن  باملستجدات  العامة  للعالقات  الفرعية  اللجان  تفيد  أن  ويمكن 
االجتامعات،  جداول  عىل  املدرجة  املرافق  مجيع  إىل  الوصول  إمكانية 
الفرعية  للجان  ويمكن  للوكاالت.  احلاجة  عند  املعلومات  وتوفر 
لألدبيات تثقيف أقاليمنا حول احتياجات وقدرات وقيود املدمنني من 
ذوي االحتياجات اإلضافية. ويمكن للجان الفرعية لألنشطة أن تتأكد 
من أن املرافق يمكن الوصول إليها وأن نرشات املؤمتر وجداوله مذكور 
هبا تلك امللحوظة. ويمكن للمجموعات واملناطق جتميع قوائم األفراد 
الذين هم عىل استعداد لتقديم املساعدة و / أو النقل إىل املدمنني ذوي 

االحتياجات اإلضافية.
إن أفضل يشء يمكننا القيام به هو فحص سلوكنا وأحكامنا املسبقة 
جتاه اآلخرين والبدء يف عمل التغيريات الالزمة. وقد يتمثل أحد هذه 
التغريات يف الطريقة التي نتحدث هبا. فنحن بحاجة إىل جتنب الكلامت 
من  العديد  أن  حيث  اإلعاقة.  تضخم  أو  الفرد  كرامة  من  تقلل  التي 
هينة وغري دقيقة.  التسميات الشائعة لألفراد ذوي االحتياجات اإلضافية مُ
أهنا  يبدو  التالية  الثالث  والفئات  األمر.  كلف  مهام  نتجنبها  أن  وجيب 
:االحتياجات اإلضافية األكثر شيوعاً، عىل الرغم من وجود فئات أخر

 . إطالقاً هلا  مثيل  ال  آخر  مدمناً  يساعد  ملدمن  العالجية  القيمة  إن 
وكام هو احلال مع مجيع املدمنني، فعندما نساعد مدمناً لديه احتياجات 
املجهولني. للمدمنني  التعايف  رسالة  محل  يف  نساعد  فنحن  إضافية، 

املدمنون ضعاف السمع
الكلامت لوصفها.  من  والعديد  السمع  فقدان  من  عدة أنواع  هناك 
أو  معظم  فقدوا  الذين  األفراد  لوصف  عادة  الصمم  عبارة  وتُستخدم 
إال  يسمعون  ال  الذين  أولئك  السمع  ثقل  عبارة  وتصف  سمعهم.  كل 

بصعوبة.
التواصل

هناك العديد من الطرق التي يتواصل هبا األشخاص ضعاف السمع 
املالحظات  البعض  ويفضل  الشفاه.  قراءة  ذلك  يف  بام  اآلخرين،  مع 
املكتوبة. ومن أساليب االتصال اليدوية، تُعدّ لغة االشارة األكثر شعبية. 
مع  التواصل  عند  اتباعها  جيب  التي  العملية  االعتبارات  بعض  وهناك 
األفراد ضعاف السمع. عىل سبيل املثال، عندما نلتقي ألول مرة بشخص 
ضعيف السمع، يمكننا أن نالحظ كيف يتواصلون مع الناس أو يبدأون 
ببطء  التحدث  يساعد  وقد  أوالً.  انتباههم  جذب  طريق  عن  التواصل 
قصرية  مجل  استخدام  أيضاً  املفيد  ومن  عادية.  صوت  وبنربة  ووضوح 
واحلفاظ عىل التواصل البرصي، حتى مع وجود مرتجم. وعند االستامع 
. إن كتابة مالحظة  للمدمن ضعيف السمع يتحدث، أعره انتباهك جيداً
، ولكن مع إبقاء األفكار  إىل شخص ضعيف السمع هو أمر مقبول دائامً

منظمة واملالحظة خمترصة.
استخدام مرتجم

إن استخدام مرتجم شفوي من عدمه جيب أن يكون اختيار املدمن 
فقط  لدينا  أن  من  التأكد  إىل  بحاجة  نحن  يشء،  كل  وقبل  أوالً  املعاق. 
األموال  جمموعتنا   لد يكن  مل  وإذا  اجتامعاتنا.  يف  مؤهلني  مرتمجني 
الالزمة لتغطية تكلفة مرتجم مؤهل، فقد تتمكن وكالة خارجية لألفراد 
ذوي االحتياجات اإلضافية من املساعدة يف هذه النفقات. ووفقاً للتقليد 
مقابل  دفع  خارجي  كيان  من  تطلب  أن  ملجموعتنا  يمكن  ال  السابع، 
إعاقة  من  يعاين  الذي  الشخص  لكن  اجتامعاتنا،  يف  املقدمة  اخلدمات 
يمكنه ذلك. ويف كثري من احلاالت، سيكون لدهيم أيضاً خربة مع مثل 

هذه الوكاالت.
التواصل.  لتسهيل  فقط  هنا  يكون  حارضاً،  املرتجم  يكون  وعندما 
وليس  السمع  ضعف  من  يعاين  الذي  الشخص  ه  واجِ التحدث،  وعند 
نضع  املجموعة،  إعداد  وعند  طبيعية.  ووترية  بنربة  وحتدث  املرتجم، 

الكرايس بحيث يكون اجلميع يف املجموعة مرئياً، ونسمح ملدمن واحد 
فقط باملشاركة يف كل مرة. وقد حيتاج املرتجم الفوري إىل حلظة إلهناء 

اإلشارات، لذا تأكد من أن تتوقف قليالً بني التعليقات.
استخدام أدوات أخر

التي  التكنولوجية  األدوات  السمع  ضعاف  األفراد  بعض  يفضل 
هذه  استخدام  وعند  املجموعة.  حميط  يف  السمع  حتسني  عىل  تساعد 
األدوات يف أحد االجتامعات جيب التنويه عنها والتأكيد للمجموعة أن 
هذه األداة هي جهاز تضخيم وليست مسجالً. ومن املمكن أيضاً لألفراد 
اتصاالت  جهاز  لدهيم  كان  إذا  اهلاتف  عرب  التواصل  السمع  ضعاف 
للصم، املعروف بشكل أوسع باسم اهلاتف النيص. إال أنه جيب أن يمتلك 
. ولسوء احلظ، معظم الناس - مع فقدان السمع  املتصل واملستقبل واحداً

أو بدونه - ال يمتلكون هذا اجلهاز بسبب تكلفته العالية.
املدمنون ضعاف البرص

عىل الرغم من وجود العديد من أنواع ضعف البرص واختالف وضع 
وقصريي  املكفوفني  املدمنني  إىل  سنشري  البساطة  أجل  فمن  فرد،  كل 
النظر وضعاف البرص كمجموعة واحدة من املدمنني ذوي االحتياجات 

اإلضافية.
الوصول ألدبيات املدمنني املجهولني

كانت الطريقة األكثر شيوعاً للمدمنني ضعاف البرص للوصول إىل 
وحيتوي  استخدام أرشطة الكاسيت.  األخرية هي  السنوات  أدبياتنا يف 
مكتب اخلدمة العاملي عىل جمموعة متنوعة من األرشطة وأدبيات التعايف 
للمدمنني املجهولني املتاحة للمدمنني ضعاف البرص. ومن املمكن أيضاً 
مفيدة  موارد  واخلاصة،  منها  احلكومية  اخلارجية،  املؤسسات  أن تكون 

وأن يكون لدهيا بعض مواد املدمنني املجهولني املتاحة.
إن احللول التكنولوجية، مثل ماكينات النسخ التي يمكن أن تنسخ 
ضعاف  املدمنني  ملساعدة  متاحة  تكون  أن  املمكن  من  العنارص،  وتكرب 
البرص عىل الوصول إىل أدبياتنا. وأيضاً، فإن معظم املدمنني الذين يعانون 
من ضعف البرص لدهيم أصدقاء يف الزمالة عىل استعداد لتسجيل أجزاء 
خمتلفة من أدبيات التعايف. (كلمة حتذيرية: جيب عىل أي شخص يوافق 
هو  كام  متاماً  النص  قراءة  عىل  حريصاً  يكون  أن  األدبيات  تسجيل  عىل 
مكتوب بدون تضمني تفسري شخيص أو تعليقات حتريرية.) باإلضافة 
وغريها  أجهزة الكمبيوتر  باستخدام  اآلن  املمكن  من  أصبح  ذلك،  إىل 
من األجهزة والربامج اخلاصة ملسح األدبيات وتكبريها وحتى قراءهتا 
لألفراد الذين ال يستطيعون الرؤية. وعند استخدام التكنولوجيا من املهم 
أن نتذكر أنه، كام هو احلال مع أي مواد أخر حممية بحقوق النرش، يتم 
وضع حدود عىل نسخ وتوزيع أدبيات املدمنني املجهولني. وقد ختتلف 
اإلرشادات حسب كل حالة، لذا فمن األفضل االتصال بمكتب اخلدمة 

العاملي عند وجود أي أسئلة.

إمكانية الوصول تعني األفراد الذين هم
تلقي الرسالة املنطوقة واملكتوبة مّ / ضعاف السمع صُ

تلقي الرسالة املكتوبة واملساعدة 
يف حضور االجتامعات

مكفوفون / ضعاف البرص

إمكانية الوصول تعني األفراد الذين هم
الدخول والتنقل داخل أماكن 

االجتامعات، ويف بعض 
احلاالت، النقل

ايات  مقعدون / يستخدمون مشّ
أو لدهيم صعوبة يف التنقل
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إمكانية الوصول 
لذوي االحتياجات 

اإلضافية

االجتامعات
بعض  هناك  البرص،  ضعاف  للمدمنني  نقل  وسيلة  توفري  عند 
االعتبارات العملية التي جيب أخذها يف االعتبار. عىل سبيل املثال، ال 
الشخص  أن  من  متأكداً  كنت  إذا  إال  السيارة  بوق  استخدام  يف  ترشع 
سيتعرف عىل سيارتك. وإذا كان الشخص حيمل عصا بيضاء، فيجب 
عىل أي فرد يتنقل معه االبتعاد عن الطريق أو اإلبالغ عن مكانه. وقد 
ونزول  صعود  عند  اإلرشاد  إىل  البرص  ضعاف  املدمنني  بعض  حيتاج 
السالمل، السري عرب املمرات، أو الدخول واخلروج من السيارة. وقد حيتاج 
رشد إىل مساعدة بسيطة، أو ال حيتاجون إليها  أولئك الذين لدهيم كلب مُ

إطالقاً، حيث أن الكلب مدرب عىل القيام بمعظم املهام.
املعلومات  البرص  األشخاص ضعاف  سيطلب  احلاالت،  يف معظم 
التي حيتاجون إليها حتى يشعروا بالراحة يف حميطهم. وجيب أن ختصص 
لزم  وإذا  املياه،  ودورات  الطوارئ  خمارج  إىل  لإلشارة  الدقائق  بعض 
احلصول  املساعدة يف  املرحاض. وقد حيتاجون أيضاً إىل  األمر، ختطيط 
عىل القهوة والعثور عىل مقعد. وعىل سبيل اللطف، اطلب من اجلميع يف 
االجتامع تعريف أنفسهم. وعندما حتيّي شخصاً ضعيف البرص، تأكد من 
طلب العناق قبل إجراء االتصال اجلسدي وال تلمس كلبه من دون طلب 
إذنه. وبنفس القدر من األمهية، ال تلتزم الصمت أبداً إذا دخل مدمن 
ضعيف البرص إىل الغرفة وحده. قد ختتلف احتياجات كل مدمن ضعيف 
البرص عن اآلخر، لكن هناك قاعدة واحدة تنطبق عىل كل حالة: ال متسك 
إذا  مساعدته.  بقصد  البرص  ضعيف  شخصاً  أبداً  تسحب  أو  تدفع  أو 
التبس عليك األمر يف مستو املساعدة التي حيتاجها شخص ما، اسأل.

املدمنون املقعدون وضعاف احلركة
عىل الرغم من أن الظروف قد تغريت يف السنوات األخرية وجعلت 
ال  االجتامعات  من  العديد  أن  إال  املدمنني،  ملعظم  بالنسبة  ممكناً  التعايف 
ويف  املتحركة.  الكرايس  يستخدمون  الذين  للمدمنني  متاحة  غري  تزال 
هذه احلالة، تعني إمكانية الوصول أكثر من القدرة عىل املرور عرب الباب 
سيارات  موقف  مع  املرفق  يف  لالستعامل  قابل  منحدر  مثل  األمامي، 
قريب، دورات مياه تسمح للجميع بالوصول إليها، املداخل الواسعة، 
وقاعات االجتامع غري املزدمحة. تأكد من أن موقع اجتامعك يلبي احلد 
موقع  عن  فابحث  كذلك،  يكن  مل  وإذا  الوصول.  معايري  من  األدنى 
يكون كذلك إذا كنت تريد أن يصل مجيع املدمنني إىل اجتامعك. وجيب 
أن تُؤخذ هذه االعتبارات يف مجيع مهام املدمنني املجهولني واجتامعات 
حتدد  والنرشات  االجتامعات  قوائم  أن  من  تأكد  واملؤمترات.  اخلدمة 
بكراسٍ  إليها  الوصول  يمكن  التي  الفعاليات  أو   / و  االجتامعات 
واملؤسسات  للمستشفيات  الفرعية  اللجان  تزويد  من  وتأكد  متحركة، 

والعالقات العامة هبذه املعلومات.
املسامهة  لألفراد  يمكن  إليه،  الوصول  يمكن  مرفق  تأمني  يتم  حاملا 
عن طريق التطوع بالرتحيب ومساعدة املدمنني ذوي الكرايس املتحركة. 
حتية،  ابتسامة،  لتوفري  مستعدين  يكونوا  أن  إىل  فقط  املتطوعون  وحيتاج 
وعناق وأن يكونوا قادرين عىل رفع ومحل كريس متحرك إذا لزم األمر.

االحتياجات  لذوي  الوصول  إمكانية  حول  املعلومات  من  ملزيد 
اإلضافية، يرجى الرجوع إىل                                                             

(كتالوج WSO، بند رقم 2114).
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