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شكر وتقدير

شكر وتقدير
قامت بالتنسيق هلذه الوثيقة وحدة الوقاية من العمى والصمم، ووحدة اإلعاقة والتأهيل يف منظمة الصحة 

العاملية.

وتولت السيدة سايل هارفست املسؤولية عن التنسيق العام هلذه الوثيقة.

وتود منظمة الصحة العاملية أن تشكر التالية أسامؤهم ملسامهتهم يف هذه النرشة:

السيد نزمول باري، د. يوهان بورغ، د. رون برويليت، د. جاكي كالرك، د. سونيل ديباك، السيدة كاتارينا 
فورتنر، د. دييجو سنتانا-هريناندز، بروفيسور أندرو سميث، السيدة سيان تيسني.

كام تود منظمة الصحة العاملية أن تشكر االحتاد الدويل للمعوقني سمعيًا )IFHOH( واالحتاد الدويل للصم 
)WFD( عىل مداخالهتام ومسامهاهتام القيمة يف هذه الوثيقة.
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الفلبني اإلطار 1
التأهيل املجتمعي لألشخاص الفاقدين للسمع 

نشأت سارة يف الفلبني ولدهيا أخت صامء. وقد رغبت يف أن تصبح معلمة أو مرتمجة للصم.
كانت سارة تدرك أن أغلب األطفال الصم وضعاف السمع يف قريتها ال يلتحقون باملدرسة وأن بعض 

األشخاص األكب سنًا الفاقدين للسمع ال جيدون فرصة عمل.

نام إىل علم سارة أن هناك مرشوعًا للتأهيل املجتمعي يف قرية جماورة، وزارت املرشوع ملناقشة وضع األطفال 
الصم وضعاف السمع يف قريتها ووضع اخلطط للعمل معهم.

ومل يطل األمر حتى بدأت سارة توجه األطفال الفاقدين للسمع إىل رياض األطفال واملدارس األساسية. 
وساعدت عدة أشخاص فاقدين للسمع، ومن ضمنهم أختها، يف العثور عىل عمل لدى تعاونية ختتص بتصنيع 

األثاث. وبادرت بنفسها إىل تزويد العاملني يف مصنع عايل الضجيج بسدادات لألذن ملساعدهتم عىل محاية 
سمعهم، وقامت بتنظيم دروس يف لغة اإلشارة لذوي األطفال واملعلمني واملعلامت واملسؤولني عن إنفاذ 

القانون والعاملني الصحيني والعاملني املجتمعيني املهتمني باألمر. وساعدت كذلك عىل وضع برنامج صحي 
عىل مستوى املنطقة واملجتمع املحيل إلعطاء لقاح MMR ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية )احلمرياء( 

للفتيات يف عمر 6 إىل 12 سنة.

حصلت سارة عىل التدريب وتعلمت كيفية التعامل مع التهابات األذن الشائعة. كام تعلمت كيفية تشغيل جهاز 
قياس السمع وأجرت فحوصات سمع جمانية ألهايل القرية، وإحالتهم للحصول عىل معينات سمعية عند 

الرضورة.

ورسيعًا ما حظي عمل سارة بالتقدير، وقامت – مع جمموعة من األطباء – بتأسيس جلنة وطنية لتحسني السمع 
يف الفلبني.
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يعد فقد السمع اإلعاقة احلسية األكثر انتشارًا )1( ويمثل مشكلة تتزايد عىل مستوى العامل بأرسه. إذ تفيد التقديرات 
بأن أكثر من 275 مليون شخص لدهيم فقد متوسط أو شديد للسمع، وأكثر من ذلك بكثري لدهيم فقد بسيط للسمع 
و/أو أمراض يف األذن مثل التهاب األذن الوسطى. وبإمكان هذه املشكالت أن تسبب صعوبات تستمر عىل مدى 
عىل  األفراد  قدرة  عىل  بالغ  تأثري  هلا  يكون  أن  ويمكن   ،)2( األحيان  بعض  يف  للحياة  هتديدًا  وتشكل  – بل  احلياة 
التواصل مع اآلخرين، وعىل تعليمهم، وعىل قدرهتم عىل احلصول عىل فرصة عمل واملحافظة عليها، وعىل عالقاهتم 

االجتامعية، ويمكن أن تؤدي إىل الوصم االجتامعي )3(.

بشكل  الوعي  نقص  هو  وعائالهتم  للسمع  الفاقدين  األشخاص  من  العديد  تواجه  التي  املهمة  التحديات  أحد  إن 
عام حول القضايا املتعلقة بفقد السمع يف مجيع أجزاء املجتمع.1  وأغلب األطفال الفاقدين للسمع يولدون ألمهات 
وآباء سليمي السمع. ولذا فمن الرضوري العمل عىل حتسني الوعي لدى األمهات واآلباء حول فقد السمع وسبل 

تواصلهم مع أطفاهلم، إىل جانب تنفيذ برامج للتحري عن فقد السمع تتيح اكتشافه مبكرًا )4(.

وإدراكًا ملدى انتشار مشكلة فقد السمع، اعرتف قرار مجعية الصحة العاملية رقم 48.9 بوجود نقص عام يف املوارد 
البرشية والبامج املوجهة نحو أمراض األذن وفقد السمع حول العامل )5(. فهناك العديد من البلدان التي ال متلك 
الكادر املدرب عىل الكشف عن فقد السمع، فضاًل عن أهنا تفتقر إىل املعدات واملرافق الالزمة لتقديم خدمات الدعم. 
كام أنه يسود يف بلدان عديدة أيضًا نقص شديد يف العاملني، بام يف ذلك املختصني يف السمعيات، ويف املوارد الالزمة 
لتوفري املعينات السمعية والدعم وبرامج التأهيل السمعي. هذا فضاًل عن أن خدمات رعاية األذن والسمع كثريًا ما 
تكون قديمة ومتخلفة عن مواكبة العرص )6(. ويف واقع احلال، يقدر أن عدد اختصاصيي األنف واألذن واحلنجرة 
يف أفريقيا عمومًا ال يزيد عن اختصايص واحد لكل مليوين نسمة، وأن بعض البلدان تفتقر إىل هؤالء االختصاصيني 

كلية.

الفرد  عىل  يؤثر  ال  السمع  فقد  إن 
بكاملها  األرسة  وعىل  بل  بمفرده 
وعىل املجتمع عمومًا. لذلك فإن أية 
تنشأ  التي  لالحتياجات  استجابات 
فاعلية  ستكتسب  السمع  فقد  عن 
إىل  مرتكزًا  هنجًا  تتبع  عندما  أكب 
املجتمع يف التعامل مع هذه القضية 
برامج  ضمن  جتري  عندما  أي   –

التأهيل املجتمعي.

1 Smith A. Preventing deafness – an achievable challenge: the WHO perspective. Presentation to International Federation of ORL 
Societies World Congress, Cairo 2002.
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دور التأهيل املجتمعي بخصوص رعاية األذن والسمع

إن دور التأهيل املجتمعي فيام يتعلق برعاية األذن والسمع هو:

املنارصة والدعوة لتوفري اخلدمات الصحية املتعلقة باألذن والسمع عىل مجيع مستويات الرعاية الصحية؛	•
من 	• الوقاية  وتعزيز  املجتمع  أفراد  جلميع  والسمع  باألذن  املتعلقة  الصحية  الرعاية  خدمات  إىل  الوصول  تيسري 

مسببات فقد السمع التي يمكن جتنبها؛
بناء وعي عام حول مجيع جوانب فقد السمع؛	•
رفع الوعي يف املدارس وضمن اجلهاز التعليمي برضورة دمج األطفال والبالغني الفاقدين للسمع؛	•
تعزيز وتوفري وسائل للتواصل ميرسة لألشخاص الفاقدين للسمع؛	•
ضامن أن حيصل األشخاص الفاقدون للسمع عىل االهتامم الرضوري يف أوقات األزمات اإلنسانية وأن تتم مراعاة 	•

احتياجاهتم يف مجيع مبادرات االستعداد للكوارث؛
أن 	• يمكن  التي  والتدريب  التعليم  برامج  إىل  والنفاذ  الوصول  إمكانية  للسمع  الفاقدون  األفراد  يملك  أن  ضامن 

تؤدي إىل احلصول عىل فرص عمل؛
إرشاك األشخاص الفاقدين للسمع يف عمليات صنع القرارات التي تؤثر يف حياهتم؛	•
تشجيع املجتمع عىل ضامن أن يكون األشخاص الفاقدون للسمع مشاركني يف املجموعات االجتامعية والفعاليات 	•

املجتمعية.

هدف الدمج
والعادل  الشامل  الوصول  أو حتسني  ترسيخ  املجتمعي هي  التأهيل  برامج  األذن والسمع يف  الغاية من دمج رعاية 
إىل برامج وخدمات الوقاية واملعاجلة والرعاية والدعم لألشخاص الذين لدهيم أمراض يف األذن وفقد للسمع أو 

املعرضني ألن يصبحوا كذلك.

والسمع  األذن  رعاية  دمج 
يف برامج التأهيل املجتمعي
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النتائج املرجوة
ينبغي أن ينتج عن برنامج التأهيل املجتمعي زيادة يف الوعي داخل املجتمعات املحلية حول املامرسات الصحية لرعاية 

األذن والسمع، إىل جانب الوعي باحتياجات األشخاص الفاقدين للسمع.

وجيب أن يكون األشخاص الفاقدون للسمع قادرين عىل:
استخدام سبل التواصل التي حيبذوهنا يف مجيع األوقات؛	•
الوصول والنفاذ إىل اخلدمات األساسية وبرامج التعليم والتدريب؛	•
احلصول عىل عمل؛	•
الدمج واالنخراط االنخراط يف مجيع جوانب  احلياة املجتمعية؛	•
 التمتع بحياة اجتامعية مشبعة.	•

وينبغي لألطراف املعنية ذات الصلة2  أن:
يكونوا قادرين عىل التواصل مع األشخاص الفاقدين للسمع باستخدام سبل التواصل املحبذة هلم؛	•
يملكوا املعرفة واملهارات الالزمة من أجل تقديم اخلدمات التي يتطلبها تدبري فقد السمع؛	•
يرشكوا األشخاص الفاقدين للسمع يف مجيع قطاعات التنمية وصنع القرار؛	•
يكفلوا أن تتوفر السياسات وخدمات الدعم يف أماكن العمل للتشجيع عىل تشغيل األشخاص الفاقدين للسمع 	•

ومتكينهم من العمل.

2مجيع األفراد أو املنظامت التي لدهيا اهتامم باألشخاص الفاقدين للمسع أو حتتاج للتعامل مع هؤالء األشخاص.



تعزيز رعاية األذن والسمع من خالل التأهيل املجتمعي     8 8     

فقد السمع والصمم )7(

يقال عن الشخص الذي ال يستطيع السمع وكذلك الشخص الذي لديه سمع طبيعي أنه فاقد للسمع. ويمكن أن 
يكون فقد السمع بسيطًا أو متوسطًا أو شديدًا أو بالغًا. ويمكن أن يؤثر يف أذن واحدة أو األذنني معًا وقد يؤدي إىل 

صعوبة يف سامع أصوات املحادثات أو األصوات املرتفعة. انظر اجلدول رقم 1.
والذين  البالغ،  إىل  البسيط  من  لدهيم  السمع  فقد  يرتاوح  الذين  األشخاص  إىل  السمع«  »ضعاف  مصطلح  يشري 
وزرع  السمعية  املعينات  من  األشخاص  هؤالء  يستفيد  ما  وكثريًا  املنطوقة.  اللغة  خالل  من  الغالب  يف  يتواصلون 

القوقعة.
قدرات  أن  ضمنيًا  ويعني  للسمع  بالغ  فقد  لدهيم  الذين  األشخاص  إىل  لإلشارة  فيستخدم  »الصم«  مصطلح  أما 
التواصل. يف  اإلشارة  لغة  الصم  األشخاص  يستخدم  ما  وغالبًا   .)8( غائبة  أو  حمدودة  لدهيم  الوظيفي   السمع 

اجلدول رقم 1: درجات/مستويات فقد السمع حسب منظمة الصحة العاملية )9(

املفاهيم األساسية

نتيجة قياس السمع درجة فقد السمع
حسب  املنظمة 

الدولية للتقييس 
ISO وذلك يف 

األذن األحسن حاالً 
*)dBHL(

التوصياتالوصف

صفر 
 )ال 

يوجد اعتالل(
25 أو أقل

ال توجد مشكالت يف السمع أو 
املشكالت طفيفة جدًا. يستطيعون 

سامع اهلمس.

 1
)اعتالل طفيف(

40-26
يستطيعون سامع وترديد كلامت 

منطوقة بصوت عادي عىل مسافة مرت 
واحد.

تقديم/طلب املشورة. 
قد توجد حاجة للمعينات 

السمعية.

 2
)اعتالل متوسط(

60-41
يستطيعون سامع وترديد كلامت 

منطوقة بصوت مرتفع عىل مسافة مرت 
واحد.

يف العادة يوص باستعامل 
معينات سمعية.

 3
)اعتالل شديد(

80-61
يستطيعون سامع بعض الكلامت عند 
الرصاخ هبا يف األذن األحسن حاالً.

تلزم معينات سمعية. جيب 
تعلم قراءة الشفاه/لغة 

اإلشارة.

 4
)اعتالل بالغ، بام يف 

ذلك الصمم(
81 أو أعىل

غري قادرين عىل سامع الكلامت 
وفهمها حتى عند الرصاخ هبا.

قد تساعد املعينات السمعية 
يف فهم الكلامت. يلزم تأهيل 

إضايف. قراءة الشفاه ولغة 
اإلشارة.

وفقًا  بالديسيبل  السمع  مستوى  فتعني   dBHL أما  لوغاريثمي.  مقياس  عىل  الصوت  قوة  لقياس  وحدة  عن  عبارة   )dB( الديسيبل   *
لفحص قياس السمع.
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 املسببات الشائعة لفقد السمع

الوراثية والعدوى اخللقية. ويمكن أن حيدث فقد  العوامل  توجد مسببات عديدة للصمم وفقد السمع، بام يف ذلك 
التعرض لضوضاء  ونتيجة  الوسطى،  األذن  والتهاب  السحائية  األغشية  التهاب  مثل  بعدوى  نتيجة اإلصابة  السمع 
لكيامويات ضارة  التعرض  أو عن  باألذن  أدوية ضارة  استعامل  ينشأ عن  أن  يمكن  السن. كام  تقدم  ونتيجة  مفرطة، 

باألذن.

وتشكل التهابات األذن املزمنة )مثل التهاب األذن الوسطى املزمن( مبعث قلق بارز، وخاصة يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط. ويرتاوح معدل انتشار التهاب األذن الوسطى املزمن عىل مستوى العامل من 1 % إىل 46 % )3(، 
ويعد السبب الرئييس لفقد السمع البسيط واملتوسط بني األطفال )2(، ويمكن أن يؤدي إىل مضاعفات هتدد احلياة أو 

حتى إىل الوفاة.

وتتباين طرق التدبري العالجي لفقد السمع اعتامدًا عىل سببه ودرجته. وتتضمن هذه الطرق  التدبري الطبي والتدبري 
السمع حتسني قدرة  فقد  للتعامل مع  املهمة  السمع. ومن اجلوانب  فقد  تتسبب يف  التي قد  اجلراحي ألمراض األذن 
األفراد املترضرين منه عىل التواصل مع اآلخرين من خالل استعامل املعينات السمعية )حيثام يكون مناسبًا(، واكتساب 
مهارات قراءة الشفاه، وتوفري عالج النطق والتأهيل السمعي وغريها من خدمات الدعم ذات العالقة. أما األشخاص 
الذين ال يستطيعون االستفادة من املعينات السمعية فبإمكاهنم أن يتعلموا التواصل من خالل لغة اإلشارة واإليامءات 
والنصوص اخلطية أو املطبوعة. جيب أن يتخذ القرار حول اخليار األنسب لكل شخص فاقد للسمع بشكل فردي، 
وبالتشاور مع مقدم رعاية األذن والسمع الصحية. وجيب إيالء االعتبار لوضع املجتمع وموارده )مثل توفر الدعم 
الفني املختص والتكلفة  الالزمة للوصول إىل  السفر  الرطوبة والغبار، ومسافة  السمعية، وتأثري  للمعينات  والصيانة 

املرتبطة بذلك(.
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معتقدات شائعة عن أمراض األذن وفقد السمع

 حيدث فقد السمع بسبب السحر )10(	•
توجد يف ثقافات عديدة معتقدات خرافية و/أو ثقافية حول فقد السمع. فالبعض يعتقدون أنه حيدث نتيجة دم 

ملوث أو لعنة أرواح األجداد. وسيكون من املفيد تثقيف الوالدين واملجتمع من أجل تصحيح هذه التصورات 
وإزالة الوصم املتعلق باملشكلة وحتسني مستوى املشاركة يف برامج التحري عنها )11(.

 تعد املعاجلات املنزلية عالجًا ناجعًا ألمل األذن أو التهاب األذن )12(	•
كثريًا ما تستخدم معاجلات منزلية متنوعة – مثل استخدام الزيت الساخن، واخلالصات النباتية، واملاء اململح، 

إلخ – لعالج أمل األذن. ولكن هذه املامرسات يمكن أن تسبب األذى. ويعد رفع الوعي من خالل التثقيف 
الصحي رضوريًا يف هذا السياق.

 األشخاص الفاقدون للسمع غري قادرين عىل العيش باستقاللية واملسامهة يف تدبري شؤون األرسة	•
إن األشخاص الفاقدين للسمع قادرون متامًا عىل حتقيق االستقاللية واملسامهة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين. لقد تبني أن آباء األطفال ذوي اإلعاقات السمعية يف اهلند يتبنون سلوكيات تنم عن االستئثار جتاه 
أطفاهلم، مما يؤدي إىل حرماهنم من االستقاللية. فهم يقيدون أنشطة أطفاهلم، وال يسمحون هلم، مثاًل، بالذهاب 
إىل السوق بمفردهم أو زيارة أصدقائهم، بسبب فقدهم للسمع )13(. من املهم أن يسود الفهم بأن األشخاص 

الفاقدين للسمع يستطيعون فعل كل يشء باستثناء السمع بصورة طبيعية )14(.

 ال يمكن عالج فقد السمع وأمراض األذن	•
العديد من األمراض التي تؤدي إىل فقد السمع باإلمكان عالجها. وقد تبني يف أوغندا أن 10.2 % من األطفال 

فاقدون للسمع بشكل يسبب هلم اإلعاقة، وكان فقد السمع يف 41 % من احلاالت ناجتًا عن مسببات يمكن 
تصحيحها )15(. إن ما ال يقل عن 50 % من مسببات فقد السمع باإلمكان الوقاية منها )16(.

تأثري فقد السمع

يمكن أن يؤثر فقد السمع عىل مجيع جوانب احلياة:

 اجلانب الوظيفي	•
يتعلق أحد التأثريات الوظيفية الرئيسية لفقد السمع بقدرة الفرد عىل التواصل مع اآلخرين. ففي العادة يكون 

تطور اللغة املنطوقة متأخرًا لدى الطفل األصم صماًم شديدًا أو بالغًا ألبوين يسمعان باملقارنة مع األطفال 
الذين يسمعون )17(. ويكون لفقد السمع وأمراض األذن، مثل التهاب األذن الوسطى، تأثري سلبي ملموس 
عىل األداء األكاديمي لألطفال )12(. كام يفاد بأن فقد السمع لدى أطفال املدارس يرتبط بمشكالت متعددة 

يف التحصيل األكاديمي والتكيف )18(. ويف بعض األحيان، يعتب البعض أن مقياس الذكاء لدى األطفال 
الفاقدين للسمع أقل مما هو لدى نظرائهم الذين يسمعون، مما يمكن أن يؤدي إىل رفض املدارس هلم؛ إال أن 
األبحاث قد أظهرت أن هذا االفرتاض املسبق ليس صحيحًا )19(. ويعد االكتشاف والتدخل املبكران أهم 

العوامل التي حتد من تأثري فقد السمع عىل نامء الطفل. فقد ثبت بوضوح أن الكشف املبكر عن فقد السمع 
مهام كان مستواه، إذا اقرتن بالتدبري السليم للحالة، يقود إىل حتسينات ملموسة يف إنجازات الطفل االجتامعية 

والتعليمية )20(.
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 اجلانب االقتصادي	•
وفقًا لتقرير للبنك الدويل صدر سنة 2007 )21(، ترتفع معدالت البطالة يف اهلند كثريًا عن املستوى املعتاد بني 

األشخاص الذين لدهيم إعاقات، بام يف ذلك فقد السمع. ويظهر من البيانات احلديثة كذلك أن نسبة البطالة 
بني الصم وضعاف السمع أعىل مما هي بني األشخاص الذين يسمعون. وعالوة عىل ذلك، يتبني أن من ضمن 

األشخاص العاملني، يغلب أن يعمل األشخاص الفاقدون للسمع يف األعامل األدنى مرتبة بنسبة أعىل من 
نظرائهم بني القوى العاملة عمومًا )22(. كام أن لفقد السمع تأثريًا ملموسًا عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية 

عىل صعيد املجتمع والبلد ككل، باإلضافة إىل تأثرياته عىل الفرد )23، 24(.

 اجلانب االجتامعي والوجداين	•
يمكن للخلل يف التواصل نتيجة فقد السمع لدى األشخاص املسنني أن يتسبب بتأثري شديد عىل حياهتم اليومية، 

مؤديًا إىل اإلحساس بمشاعر الوحدة والعزلة واإلحباط واالتكالية )25(. ونادرًا ما يدرك ذلك األشخاص 
الذين لدهيم سمع طبيعي، إذ أهنم يعادلون البطء يف فهم الكلمة املنطوقة مع نقص القدرات العقلية. وتبعًا 

لذلك، قد جينح األشخاص املسنون إىل االنسحاب بقدر أكب، وكثريًا ما ينعزلون عن اآلخرين لكي يتجنبوا أن 
يوصموا بأهنم »بطيئني« أو »ناقيص القدرات العقلية« )26(.
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بعض القضايا املتعلقة 
بفقد السمع

الوقاية من فقد السمع والتدبري العالجي له

يمكن حتقيق الوقاية األولية من مسببات فقد السمع وأمراض األذن بوسائل مثل حتسني الرعاية أثناء احلمل 
والوالدة، والتطعيم، وترشيد استخدام األدوية الضارة باألذن، وبرامج صيانة السمع للوقاية من فقد السمع الناتج 

عن الضوضاء.

أما التدبري العالجي الفعال عن طريق الوقاية الثانوية فيشمل الكشف املبكر عن أمراض األذن، مثل التهاب األذن 
الوسطى املزمن، وعالجها مبكرًا.

وتشري الوقاية الثالثية إىل تقديم التدبري والتأهيل الالزم حلالة فقد السمع، وتتضمن تقديم معينات سمعية مناسبة 
وجيدة النوعية، وتوفري خدمات الدعم األساسية، وإتاحة سبل التواصل املناسبة، وإدخال حتسينات عىل البيئة 

السمعية، وتوفري التعليم اخلاص والدمج االجتامعي عىل مجيع األصعدة.3 

توفري املعينات السمعية وخدمات الدعم الالزمة

يقدر يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط أن %3 فقط من االحتياج الفعيل لتوفري املعينات السمعية تتم 
تلبيته. وتشمل األسباب الرئيسية هلذا القصور ارتفاع تكلفة املعينات السمعية، وتكلفة البطاريات، والوصم الذي 

يرتبط بفقد السمع )27(.

وكثريًا ما تكون املوارد احلكومية حمدودة بشكل يقيد تقديم خدمات الرعاية الصحية لألشخاص الفاقدين للسمع. 
وعالوة عىل ذلك، تبني اإلحصائيات أن هناك انخفاضًا عامليًا يف املنح والتبعات التي تقدمها بلدان العامل األعىل 

دخاًل إىل البلدان النامية )28(.

التحري عن فقد السمع

يف سنة 1995، اعتمدت مجعية الصحة العاملية الثامنة واألربعون قرارًا بخصوص إعداد وتنفيذ برامج وطنية 
للكشف املبكر عن أهم مسببات فقد السمع التي يمكن جتنبها لدى الرضع وصغار األطفال والوقاية منها 

ومكافحتها )5(.

وجيب التعامل مع مثل هذا البنامج عىل أنه يتصل بالتغيري االجتامعي. فتعميم التحري عن مشاكل السمع لدى 
املواليد أصبح يعد اآلن أداة أساسية للكشف املبكر عن اعتالل السمع يف مرحلة الطفولة )29(. وعىل البامج 

املعنية برعاية األذن والسمع أن تتصدى للحاجة إىل تغيري التصورات واملعتقدات واملواقف واالجتاهات بخصوص 
فقد السمع )30(.

3 Smith A. Preventing deafness – an achievable challenge: the WHO perspective. Presentation to International Federation of ORL 
Societies World Congress, Cairo 2002.
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لغة اإلشارة بصفتها وسيلة للتواصل )31(

يتعلم األشخاص الصم يف العادة من خالل عملية برصية وإيامئية. ويملك أغلبهم، وليس مجيعهم، القدرة عىل تعلم 
النطق و«قراءة« احلديث )قراءة الشفاه(. ومن الطبيعي أن الشخص الذي مل يسبق له أن سمع كالمًا واضحًا سيحتاج 
إىل تدريب مكثف حتى يتحدث بطالقة. إن لغات اإلشارة ختتلف بني الثقافات املختلفة، مثلها مثل اللغات املنطوقة، 
ولكنها تظل لغات حقيقية هلا مفرداهتا وقواعدها اخلاصة. وينبغي تشجيع أفراد العائلة واملهنيني الصحيني واملعلمني 
وأصحاب العمل عىل تعلم لغة اإلشارة من أجل تيسري التواصل اجليد مع األشخاص الصم الذين يعتمدون عىل لغة 

اإلشارة.

التواصل مع األشخاص الصم املكفوفني

يشري مصلح »الصم املكفوفني« إىل األشخاص الفاقدين لدرجات متباينة من البرص والسمع. ويواجه الصم املكفوفون 
مصاعب فائقة يف التواصل. وتعتب طريقة بريل باستخدام األصابع )Finger braille( طريقة تواصل تعتمد عىل 

اللمس، وهي واحدة من وسائل عدة تستخدم يف التواصل مع الصم املكفوفني )32(. 

 تعلم كيفية التواصل   

مل يكن رفاييل يستطيع أن يسمع أو يتكلم. حاولت إحدى املطببات الشعبيات أن تعاجله بأدويتها. ويف هناية األمر، 
رصحت بأن السبب وراء مشكالته هو أن األجداد كانوا غاضبني عىل والدته.

عندما بلغ رفاييل سن العارشة، أعلنت حكومة موزمبيق عن التزامها بتقديم التعليم لألطفال الفاقدين للسمع. 
وقام أحد موظفي العمل االجتامعي املدربني بفحص سمع رفاييل، وأخب ذويه أنه ال يستطيع أن يسمع سوى 
األصوات العالية ونصحهم بخصوص الفرص التعليمية التي بإمكانه االستفادة منها. وبتوجيه منه، بدأ رفاييل 
بعد وقت قصري باالنتظام يف املدرسة االبتدائية وتعلم التواصل مع معلميه بلغة اإلشارة. والتقى بأطفال آخرين 

فاقدين للسمع وأقام صداقات معهم.

وبعد مرور سنة، زار املدرسة بعض العاملني وزودوا رفاييل »بجهاز للسمع«. كان هذا اجلهاز عبارة عن أداة معينة 
عىل السمع. وكان سامع األصوات التي خترج من أفواه الناس بمثابة جتربة جديدة بالنسبة له. وقد احتاج لعدة أيام 

إىل أن أصبح يدرك الصوت الذي يعّب عن اسمه. 

تعلم رفاييل برسعة كيف يصغي ويقرأ الشفاه ويتواصل من خالل لغة اإلشارة. واليوم، عزم رفاييل أمره عىل أن 
يعلم األطفال اآلخرين الفاقدين للسمع.

موزامبيقاإلطار 2
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اهلند اإلطار 3
االعتناء باألذنني

أصبحت معلمة سيام تنزعج منها للغاية. ففي أحيان كثرية، مل تكن سيام جتيب عندما تنادي املعلمة باسمها ومل تكن 
تستطيع اإلجابة عن األسئلة التي تطرح يف الفصل.

وعندما شاركت املعلمة يف دورة للتوعية أجرهتا عاملة للتأهيل املجتمعي يف جمتمعها املحيل، أدركت أن مشاكل 
سيام يمكن أن يكون سببها فقد السمع. فاستفرست من سيام عن بعض مسببات فقد السمع وتبني هلا أهنا كثريًا ما 

كانت حتدث لدهيا إفرازات من األذنني منذ أن كان عمرها سنتني.

كانت سيام تعتقد دائاًم أن اإلفرازات التي خترج من أذنيها أمر طبيعي. وكانت تشعر بأمل يف أذنيها يف بعض األوقات 
فكانت أمها تضع بعض الزيت الساخن فيهام.

أوصت املعلمة والدة سيام بأن تصطحبها إىل املركز الصحي املجاور. وخضعت سيام لبعض الفحوصات ووصفت 
هلا بعض األدوية. كام تم تعريفها بكيفية االعتناء بأذنيها وجتنب إدخال الزيت فيهام. وأجلست املعلمة سيام يف 

مقدمة الفصل وعملت عىل التأكد من أهنا تستطيع فهم ما يقال. 

ورسيعًا ما حتسنت درجات سيام وأصبحت أكثر استجابة. وهي اآلن تنتظر إجراء عملية  يف أذنيها من أجل حتسني 
السمع لدهيا.
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دمج الرعاية األولية لألذن والسمع 
وبرامج التأهيل املجتمعي: أنشطة مقرتحة

تتطلب الرعاية األولية لألذن والسمع من االختصاصيني والكوادر الصحية األهلية عىل مستوى القواعد الشعبية 
واآلباء والعاملني املجتمعيني العمل سويًا من خالل رشاكة فاعلة عىل مستوى املجتمع املحيل. وينبغي أن تكون 
الغاية من هذه الرشاكة العمل عىل تكثيف وإضفاء الطابع املحيل عىل اإلجراءات الفردية واالجتامعية والسياسية 
الالزمة لتقديم خدمات رعاية األذن والسمع األساسية من خالل النظم التي يتم هبا تنفيذ التأهيل املجتمعي. إن 

بإمكان خدمات التأهيل املجتمعي أن تكون فعالة يف احلد من التأثري السلبي ألمراض األذن وفقد السمع.

وما مل يتوفر هذا الوعي والعمل، ستظل رعاية األذن والسمع »تركز عىل البامج« بدالً من أن »تركز عىل األفراد«.

لقد اعتمدت اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )33( يف 13 كانون األول/ديسمب 2006 
من أجل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. والغرض الرئييس من هذه االتفاقية هو »تعزيز ومحاية وكفالة 
متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعًا كاماًل عىل قدم املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة«.

وتعد اإلجراءات التي تتخذها األطراف املعنية املتعددة يف رشاكة فيام بينها عىل مستوى املجتمع املحيل وسيلة فعالة 
لتوسيع مجيع جهود التأهيل وتقويتها يف جماالت الصحة والتعليم وكسب العيش واالندماج االجتامعي والتمكني. 

ويتم استعراض اإلجراءات املناسبة يف الفقرات التالية.
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إجراءات للصحة
املحيل 	• املجتمع  يف  الوعي  رفع  الرضوري  من  أنه  إثبات  الوعي:  بناء  طريق  عن  والسمع  األذن  صحة  تشجيع 

املجتمع  املرتكزة إىل  ينبغي أن تتضمن األنشطة  السمع.  بأمراض األذن وفقد  املتعلقة  بخصوص مجيع اجلوانب 
ما ييل:

-  التشجيع عىل تعلم وممارسة عادات صحية سليمة بخصوص األذن والسمع؛  
-  حتديد احلاجة للكشف املبكر عن فقد السمع والوسائل الكفيلة بذلك؛  

-  التعرف عىل عالمات فقد السمع لدى الرّضع واألطفال والبالغني؛  
-  بناء الوعي حول مسببات فقدان السمع وأمراض األذن التي باإلمكان جتنبها؛  

-  تدبري أمراض األذن الشائعة وإحالة احلاالت املصحوبة بمضاعفات؛  
-  توفري املعينات السمعية وزرع  القوقعة وغريها من أجهزة السمع والتنبيه وتوفري الصيانة هلا؛  

-  تزويد مستخدمي املعينات السمعية بخدمات الدعم، ويشمل ذلك قوالب األذن والبطاريات.  
تنفيذ إجراءات الصحة العامة من خالل تعزيز وتنفيذ أنشطة التمنيع ورعاية األمومة وصحتها يف الفرتة املحيطة 	•

بالوالدة، ورعاية صحة الطفل.
احلامية من الضوضاء املفرطة وحتسني البيئة السمعية.	•
تعزيز القدرة عىل التعرف عىل فقد السمع لدى الرّضع واألطفال والبالغني. واإلحالة عند االشتباه بفقد السمع 	•

إلجراء اختبارات السمع وفحوصات األذن.
الدعوة  إىل تقديم خدمات األذن والسمع املناسبة، بام يف ذلك خدمات أمراض األذن وفحص السمع، يف املراكز 	•

الصحية واملستشفيات يف أقرب موقع ممكن من املجتمع املحيل.
تشجيع استعامل املعينات السمعية وتوفري خدمات الدعم، مع توضيح الفوائد التي حتققها هذه األجهزة وحدود 	•

إمكانياهتا.
إلرشاك 	• املتاحة  اخليارات  عن  العام  واجلمهور  عائالهتم  وأفراد  للسمع  الفاقدين  والبالغني  األطفال  إعالم 

األشخاص الفاقدين للسمع ودجمهم يف املجتمع املحيل.

إجراءات للتعليم

تدريب مجيع املعلمني واملعلامت يف املجتمع املحيل عىل جوانب الرعاية األولية لألذن والسمع، وتأثري فقد السمع، 	•
وتوفري بيئة تعلم فعالة لألطفال الفاقدين للسمع. والتشجيع عىل إدخال هذه املواضيع يف برامج إعداد املعلمني.

التأكد من أن أفراد عائالت األطفال الفاقدين للسمع يفهمون السياسات املحلية املتعلقة بتعليم هؤالء األطفال.	•
تثقيف املعلمني واملعلامت حول االحتياجات اخلاصة للطلبة الفاقدين للسمع، بمن فيهم األطفال الصم.	•
إتاحة الفرص التعليمية لألطفال والطلبة الفاقدين للسمع يف مراحل التعليم ما قبل املدريس واالبتدائي والثانوي 	•

والتعليم العايل.
ضامن إتاحة فرص التدريب غري النظامي واملهني لألشخاص الفاقدين للسمع.	•
توظيف أشخاص فاقدين للسمع وتدريبهم للعمل كمساعدين يف التدريس وعاملني يف التأهيل املجتمعي.	•
تنظيم صفوف لتعلم لغة اإلشارة يف املدارس ويف املجتمع املحيل.	•
تطوير وتشجيع التدريب عىل النطق وتنمية اللغة لألشخاص الفاقدين السمع.	•
إرشاك جمتمع الصم املحيل يف تنفيذ هذه األنشطة.	•
تشجيع ومتكني الطلبة الفاقدين للسمع الذين يرغبون بااللتحاق بدراسات عليا.	•
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إجراءات لكسب العيش

الدعوة يف أوساط أصحاب العمل والنقابات العاملية من أجل تعزيز دمج األشخاص الفاقدين للسمع يف أماكن 	•
العمل ومن أجل ضامن التقيد باملتطلبات القانونية )يف حال وجود مثل هذه الترشيعات(.

التأكد من أن األشخاص الفاقدين للسمع وعائالهتم عىل وعي بحقوقهم وامتيازاهتم فيام يتعلق بالتوظيف.	•
التأكد من أن األشخاص الفاقدين للسمع يملكون القدرة عىل الوصول والنفاذ إىل احلامية االجتامعية وال جيري 	•

التمييز ضدهم يف مكان العمل.
)لغة 	• بسهولة  فهمها  اجلميع  يستطيع  التي  للوسائل  األولوية  إعطاء  مع  ميرسة،  تواصل  وسائل  استخدام  تعزيز 

اإلشارة، الكتابة، املحادثة(.

جيب أن يكون األشخاص الفاقدون للسمع عىل وعي بحقوقهم. وينبغي سن ترشيعات تكفل املساواة يف األجور 
والفرص لألفراد املترضرين، حيثام ال توجد مثل هذه الترشيعات، مع رضورة أن تنص عىل فرض عقوبات مناسبة 

عىل أصحاب العمل الذين ال يتقيدون هبا.

إجراءات للمجتمع

ضامن أن يكون األشخاص الفاقدون للسمع عىل وعي بحقوقهم اإلنسانية.	•
يتعلمون 	• الذي  الوسط  يف  الكامل  والنفاذ  الوصول  إمكانية  للسمع  الفاقدون  األشخاص  يملك  أن  من  التأكد 

ويعيشون فيه.
والرتفيهية 	• والدينية  الثقافية  األنشطة  مجيع  إىل  للسمع  الفاقدين  األشخاص  ونفاذ  وصول  ضامن  عىل  املساعدة 

وغريها من األنشطة التي جتري يف املجتمع املحيل. لن يكون من املمكن حتقيق ذلك إال من خالل تعزيز وسائل 
التواصل امليرسة جلميع األشخاص، بام يف ذلك النطق ولغة اإلشارة والوسائل البرصية.

املساعدة عىل تقليل الوصم والتمييز املامرس ضد األشخاص الفاقدين للسمع. ويمكن حتقيق ذلك بفاعلية عن 	•
التأهيل  جمال  يف  العاملني  توظيف  ذلك  يف  بام  املحيل،  املستوى  عىل  به  حيتذى  الذي  واملثل  القدوة  تقديم  طريق 

املجتمعي واملدرسني املساعدين الفاقدين للسمع.
املساعدة عىل الوقاية من اإلساءة النفسية واجلسدية واجلنسية ضد 	•

األطفال واليافعني والبالغني الفاقدين للسمع.
رفع الوعي بني مجيع أفراد املجتمع بمسببات فقد السمع 	•

وطبيعته واحللول املتاحة له، وبكيفية حتسني التواصل 
مع األشخاص الفاقدين للسمع.

إجراءات للتمكني

لصالح 	• للدعم  مجاعات  تشكيل  عىل  التشجيع 
عائالهتم،  وأفراد  للسمع  الفاقدين  األشخاص 
وضعاف  الصم  األشخاص  منظامت  ذلك  يف  بام 
األشخاص  إرشاك  عىل  العمل  وينبغي  السمع. 

الفاقدين للسمع يف هذه اجلامعات.
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بابوا غينيا اجلديدة اإلطار 4
تعلم لغة اإلشارة وتعليمها لآلخرين 

عندما فقد جوزيف سمعه نتيجة نوبة من التهاب األغشية السحائية، واجه والده صعوبة شديدة يف العثور عىل 
مدرسة يمكن أن يتعلم فيها. ويف سنة 1994، اعتمدت بابوا غينيا اجلديدة التعليم الشامل للجميع كجزء من 
سياسة التعليم اخلاص، وتم تدريب املعلمني واملعلامت عىل شتى اجلوانب املتعلقة باإلعاقة. واصطحب أحد 

املعلمني املتخرجني حديثًا جوزيف إىل مركز التأهيل املجتمعي يف البلدة. وتلقى جوزيف وأفراد عائلته التدريب 
عىل التواصل من خالل لغة اإلشارة. كام واظب عامل التأهيل املجتمعي عىل زيارة األرسة بانتظام وإجراء أنشطة 

توعية ضمن املجتمع املحيل.

أكمل جوزيف تعليمه االبتدائي بمساعدة من معلمه وعامل التأهيل املجتمعي، ولكنه مل حيرز الدرجات الالزمة 
من أجل االلتحاق بالتعليم العايل. ومع ذلك، فإن قدرته عىل التواصل مع كل من األشخاص الصم والذين 

يسمعون عىل السواء، إىل جانب شخصيته املنفتحة ومهاراته االجتامعية، أثبتت للجميع أن لديه اإلمكانية ألن 
يكون معلاًم لآلخرين. وبالفعل تلقى جوزيف التدريب يف التأهيل املجتمعي وتعليم لغة اإلشارة وهو اليوم يعد 

املعلم الرئييس للغة اإلشارة يف بلده.

جتنيد أشخاص فاقدين للسمع من بني البالغني واألطفال األكب سنًا للمساعدة يف محالت التوعية ولتقديم العون 	•
للبالغني واألطفال املترضرين من فقد السمع يف املجتمع املحيل.

عن 	• التحدث  وعىل  اإلشارة  لغة  تعليم  صفوف  يف  بالتدريس  القيام  عىل  للسمع  الفاقدين  األشخاص  تشجيع 
الصمم/فقد السمع.

توظيف أشخاص فاقدين للسمع وتدريبهم كعاملني يف التأهيل املجتمعي.	•
دعم إقامة منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ودعم التزام هؤالء األشخاص باألطر واهلياكل املجتمعية.	•

إجراءات عىل الصعيد الفردي واألرسي واملجتمعي والسيايس

 عىل الصعيد الفردي	•
عىل عاميل التأهيل املجتمعي أن يشجعوا األشخاص الفاقدين للسمع عىل أن يصبحوا منارصين لقضيتهم. 

وينبغي أن يقوموا بتشكيل مجاعات املساعدة الذاتية ومجاعات الدعم وأن يشجعوا عىل مشاركة النساء الفاقدات 
للسمع من أجل احلد من التمييز ضد النساء ذوات اإلعاقة. من شأن ذلك أن ييرس نقاش املشكالت املشرتكة 
واحللول املمكنة. ومن شأنه أيضًا أن يتيح هلم أن يصبح صوهتم أقوى وأقدر عىل الوصول إىل أسامع املجتمع 

 املحيل وصانعي السياسات.
وينبغي أن يطالب األشخاص الفاقدون للسمع بأن يتم إرشاكهم يف مجيع القرارات الرئيسية التي تؤثر فيهم 

كأفراد أو ضمن املجتمع.

 عىل صعيد األرسة	•
من املهم أن تكون األرسة عىل وعي باحتياج الفرد الفاقد للسمع للتواصل والدعم، مع رضورة التصدي 

للمعتقدات املحلية وأخذ الثقافة املحلية باالعتبار. وبإمكان مجاعات الدعم وعاميل التأهيل املجتمعي أن يقوموا 
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بدور مهم يف توجيه األمهات واآلباء عب عملية الكشف عن فقد السمع وتدبريه وعملية التأهيل الالحقة، فضاًل 
عن رفع الوعي حول وسائل التواصل والتعليم املتاحة أمام األشخاص الفاقدين للسمع.

 عىل صعيد املجتمع املحيل	•
ينبغي أن يقوم عاملو التأهيل املجتمعي بتشجيع املجتمعات املحلية عىل تعزيز وتنظيم فعاليات تساعد يف رفع 

مستوى الوعي واملشاركة فيها، مثل »يوم صحة األذن والسمع« أو »أسبوع التوعية حول الصمم«، وتشجيعهم 
كذلك عىل تنظيم أنشطة جلمع األموال. من املهم أيضًا الضغط لدى األطراف املعنية ذات الصلة، بام فيها 

السلطات املحلية، لتزويد املدارس والعيادات يف املجتمع املحيل باملعدات واملوارد الرضورية. فمن شأن ذلك 
أن يساعد يف سد الفجوات القائمة يف تقديم اخلدمات الطبية والسمعية والتعليمية لألشخاص الفاقدين للسمع 

والذين لدهيم أمراض يف األذن.

 ال توجد كلمة »أصم« 

بعد أن انتهت احلرب الطويلة يف كمبوديا، بدأت أعامل إعادة إعامر املجتمع من جديد. ويف ذلك الوقت، استفرس 
االحتاد العاملي للصم )WDF( من السلطات الوطنية عن وضع األشخاص الصم يف البالد ودهش مسؤولو االحتاد 
عندما قيل هلم أنه ال يوجد أشخاص صم يف كمبوديا. وعندما أرسل احتاد الصم ممثاًل له لتفحص الوضع من خالل 
املنظمة الكمبودية لألشخاص ذوي اإلعاقة، أدرك هذا املبعوث أن كلمة »أصم« غري موجودة يف لغة اخلمري. وقد 
نجح يف هناية املطاف يف جتميع العديد من األشخاص الذين كانوا غري قادرين عىل السمع والنطق. وتدرجييًا بدأت 
هذه املجموعة بالتواصل من خالل اإلشارات – وهكذا جاءت والدة لغة اإلشارة الكمبودية. ومل يمض وقت 
طويل حتى أدركت املجموعة أن »الكتابة املتعجلة بخط غري واضح« )الشخبطة( عىل الورق حتمل معنى، وهي 
لغة أيضًا. فبدأ األشخاص الصم الذين مل حيصلوا عىل تعليم من قبل بتعليم بعضهم بعضًا. وانترشت األخبار عام 
حيدث كانتشار النار يف اهلشيم وأصبح القايص والداين من أهايل األطفال الصم حيرضون أطفاهلم لكي ينتفعوا من 

التعليم. هذه كانت بداية حركة جديدة يف كمبوديا. 

كمبوديااإلطار 5
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الرعاية الصحية والعاملون يف جمال 
التأهيل املجتمعي

يمكن لعاميل الرعاية الصحية والتأهيل املجتمعي، من خالل رفع الوعي يف املجتمع املحيل، أن يقوموا بدور حموري يف 
حتسني النتائج الطبية والتعليمية واملعيشية واالجتامعية لألشخاص الذين يتعايشون مع فقد السمع وأمراض األذن. 
وبإمكاهنم أن يقدموا اإلرشاد بخصوص التدابري الطبية واجلراحية والسمعية املناسبة للحالة. كام يمكنهم أن يقدموا 
بحقوق  الوعي  لدهيم  يبنوا  وأن  املتاحة ألطفاهلم  التعليمية  الفرص  للسمع حول  الفاقدين  األطفال  لذوي  املشورة 

أطفاهلم.

ويستطيع عاملو التأهيل املجتمعي أيضًا أن ييرسوا تدريب املعلمني واملعلامت، مما جيعلهم قادرين عىل حتديد األطفال 
الذين حيتمل أن يكون لدهيم فقد للسمع وأمراض يف األذن وإحالتهم إىل اخلدمات املناسبة، وعىل التواصل الفعال 

مع األشخاص الفاقدين للسمع.

كام يمكن لعاميل التأهيل املجتمعي أيضًا أن يقوموا بدور قيادي يف الدعوة والرتويج استخدام األجهزة املساعدة مثل 
املعينات السمعية، من خالل رشح فوائدها وضامن أن يتم استخدامها.

وفيام ييل أمثلة عىل بعض اإلجراءات املحددة التي يمكن أن يبادر عاملو التأهيل املجتمعي إليها:

تعليم املعلمني واملعلامت عن فقد السمع وتشجيعهم عىل إدراج هذا املوضوع يف براجمهم التدريسية؛	•
تدريب املمرضني واملمرضات والعامليني الصحيني التقليديني عىل أسس التدبري العالجي ملشاكل األذن، بام يف 	•

ذلك أسس تنظري األذن والتحري وإحالة األشخاص الفاقدين للسمع؛
زيارة املدارس والكليات واجلامعات للتحدث إىل املعلمني واملدربني والطلبة عن اإلعاقة السمعية وتأثريها وكيفية 	•

يمكنك  الذي  »ما  ألعاب  الوعي وممارسة  لرفع  امللصقات  مثل تصميم  أنشطة  تنفيذ  التشجيع عىل  مع  تدبريها، 
سامعه؟« من أجل حتديد األطفال الفاقدين للسمع؛

تنظيم أنشطة التحري عن فقد السمع يف املدارس؛	•
توضيح كيف يستطيع اآلباء واألمهات والقائمون عىل رعاية األطفال أن حيددوا األطفال الذين حيتمل أن يكونوا 	•

فاقدين للسمع؛
تعزيز محالت التوعية يف املجتمع وتشجيع األشخاص الذين قد يكونون فاقدين للسمع عىل التوجه إلجراء فحص 	•

آلذاهنم واختبارات لسمعهم؛
رفع الوعي يف املجتمع عن طريق التحدث إىل اجلامعات االجتامعية والدينية وغريها وإىل اإلعالم املحيل عن فقد 	•

الفاقدين  لغة اإلشارة )بوجود مرتمجني( يف اجتامعاهتم من أجل مساعدة األشخاص  السمع، وتعزيز استخدام 
للسمع.

التدرب عىل لغة اإلشارة بأنفسهم وتيسري تدريب مرتمجي لغة اإلشارة؛	•
تشجيع دمج األشخاص الفاقدين للسمع يف أماكن العمل ويف التعليم ويف املجتمع؛	•
واليافعني 	• لألطفال  واجلنسية  واجلسدية  النفسية  اإلساءة  من  للوقاية  التوعية  ومحالت  البامج  وتعزيز  إعداد 

املؤسسات واملجتمعات  املعرضني خلطر اإلساءة يف  برامج محاية األشخاص  الفاقدين للسمع، ودعم  والبالغني 
املحلية؛

التشجيع عىل تشكيل مجاعات دعم لألشخاص الفاقدين للسمع وعائالهتم؛	•
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جتنيد وتدريب أشخاص فاقدين للسمع من البالغني واألطفال األكب سنًا ليصبحوا قادة حلمالت التوعية حول 	•
الصمم ويقدموا العون لألطفال الصم يف املدارس ويف املجتمع املحيل؛

احلاجة 	• إىل  املجتمع  أعضاء  تنبيه  وخاصة  املحيل،  املجتمع  يف  والسمع  األذن  صحة  ممارسات  حول  الوعي  رفع 
للكشف عن فقد السمع وتدبريه مبكرًا.

تدريب عاميل التأهيل املجتمعي

أعدت منظمة الصحة العاملية »مورد التدريب عىل الرعاية األولية لألذن والسمع« من أجل تلبية احلاجة امللحة لبناء 
القدرات يف هذا اخلصوص. وتم إعداد أدلة تدريبية ومواد أخرى لتقديم تدريب تفاعيل ومالئم للثقافة املحلية لكل 
املورد عىل إرشاك  هذا  ويركز  األويل.  املستوى  العاملة عىل  األكثر خبة  األخرى  والكوادر  الصحيني  العاملني  من 
خاص  جزء  به  ويوجد  للحاالت.  العالجي  والتدبري  للوقاية  األساسية  التدابري  ويغطي  الوعي،  ورفع  املجتمع 
باملعينات السمعية للمجتمعات املحلية التي ال تتوفر فيها كوادر مدربة أخرى ملساعدة الناس عىل استعامل أجهزهتم 
املعينة بفاعلية. كام أن تعليم عاميل التأهيل املجتمعي لغة اإلشارة ، وخاصة لغات اإلشارة املحلية والوطنية، يعد أمرًا 

ال بد منه من أجل أدائهم للعديد من األنشطة.

املساعدة الذاتية من أجل التمكني

أرون كومار: »أبلغ من العمر 15 سنة. أنا ال أستطيع أن أسمع أي يشء بأذين اليمنى، ولكن لدّي بعض السمع 
يف أذين اليرسى. فقدت سمعي عندما كنت صغريًا جدًا. وقد حاولت أن أذهب إىل املدرسة ولكن األمر مل يكن 
سهاًل. فكثريًا ما كانوا جيلسونني يف مؤخرة غرفة الصف ومل أكن أفهم ما كان يقال. إال أن أختي وأيب علامين القراءة 

والكتابة يف البيت، وهكذا نجحت يف االمتحانات«.

»قبل مخس سنوات، جاء عامل التأهيل املجتمعي موهان إىل منزلنا. وأخب أيب عن معهد يف ميسور. فذهبنا إىل 
املعهد وحصلت هناك عىل أحد املعينات السمعية التي أستخدمها يف أذين اليرسى. وقد ساعدتني هذه األداة املعينة 

عىل التواصل بشكل أفضل يف املدرسة«.

»أخبين موهان أن بإمكاين أن أقدم طلبًا للحصول عىل شهادة إعاقة. ونتيجة لذلك، أصبحت اآلن أتلقى منحة 
شهرية وأصبحت لدي بطاقة للسفر يف احلافلة جمانًا للذهاب إىل املدرسة. إن املنحة مفيدة ألهنا متكنني من رشاء 

البطاريات للمعينة السمعية«. 

بسبب  الوقت  أجد  إىل االجتامعات ألين ال  قريتنا. وأمي تذهب  الذاتية يف  املساعدة  »أنا اآلن عضو يف جمموعة 
انشغايل بالدراسة. أنا أدخر املال يف جمموعة املساعدة الذاتية حتى أستطيع تعلم استعامل احلاسوب«.

اهلنداإلطار 6
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نيكاراغوا اإلطار 7
الدمج عىل مستوى املجتمع 

بدأت دائرة تشونتاليس يف نيكاراغوا بتنفيذ برنامج للرعاية األولية لألذن والسمع ضمن اسرتاتيجية التأهيل 
املجتمعي يف املنطقة. وتضمنت األنشطة فعاليات لبناء الوعي، وتدريب العاملني الصحيني، والتنسيق مع املراكز 

الصحية واملستشفيات، والتواصل مع السلطات احلكومية. وجرى عىل مدار سنة تدريب 14 منارصًا وميرسًا 
للتأهيل املجتمعي، و13 قائدًا جمتمعيًا و3 معلمني يف املدارس االبتدائية، و11 متطوعًا، و12 ممثاًل عن املنظامت 

املحلية عىل الرعاية األولية لألذن والسمع.

وساهم القادة واملتطوعون واملنارصون املجتمعيون يف الكشف عن 220 شخص بحاجة إىل رعاية السمع 
وإحالتهم إىل املستشفى املركزي يف املنطقة، حيث جرى تقديم العناية الالزمة هلم.

ويف سنة 2012، تم تعميم البنامج وتوسيعه ليشمل مكونات أخرى. وجرى تدريب اآلباء واملعلمني واملعلامت 
وطلبة املدارس عىل لغة اإلشارة بواسطة مدرسة التعليم اخلاص واحتاد األشخاص الصم.

 إن هذا البنامج يعطي مثاالً عىل كيفية إدماج رعاية األذن والسمع يف برامج التأهيل املجتمعي عىل مستوى 
املجتمع املحيل.
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