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 !2012 إهتماماتنا لعام
 األهم في برنامجنا، من فراد األ ودعم "، ات تحت عنوان "بناء المجتمع2015 - 2011محددة في خطتنا اإلستراتيجية لألعوام مشاريع المبادرات 

 .نامج في البرة قياديأدوار األسر والالعبين صغارالسن، وذلك من خالل إعطائهم ،الشباب،الالعبين القادة

 

 

 

 

            رسالة إلى قادة برامج األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 
 فهل هم مستعدون لمواجهة التحدي؟بناء المجتمعات...  على صعيد 2012ما هو متوقع منهم للعام 

  Project Unify) شباب الداعم مشروع ال األسر تبني المجتمع
األسر مذهلة! 

تشجيع األسر على تقديم الدعم الفعلي للبرنامج. فأولوياتها هي 
أولوياتنا. فما ستقوم به اليوم سيؤثر على حياتها وحياة العبي 

 االسرى أن يكون ن مرداألولمبياد الخاص من أبنائها،  يمكن لف
مدرب، خبير تغذية أو يعمل على جذب العبين جدد (صغار السن 

). فكفاحنا هو كفاحها من حيث تحقيق الدمج االجتماعي، ًاوكبار
 القيم اإلنسانية.  على  االسر تبادل أفضل راحترام اآلخر و نش

التجارب و العمل على  استقطاب األسر والداعمين وتوعيتهم 
 أهمية الدمج والتدخل المبكر للطفل وبرنامج الالعبين حول

 صغار السن.
 األسري المحيط: محاورإن إلتزامهم الجاد مطلوب على أربعة 

 بناء  والصحي، األسر المتطوعة، برنامج الالعبين صغار السن 
 المجتمع.

الشباب رائعون! 
 الرياضات ة و المشاركة فيوعيتبناء قدرات الشباب من خالل ال

وتصرفاتهم إضافة إلى حديثهم ، ومراقبة  الالعبينتشجيعوالموحدة، 
مراجعة  ذوي اإلعاقة الذهنية.االفراد  وتصرفات اآلخرين تجاه حديث

 (Project Unify)  مشروع الشباب الداعم 
 

تشجيع قادة البرامج على بناء الشراكة مع الهيئات المهمة اليوم يتم 
 لتغيير نظرة المجتمع تجاه والمدارس، كوزارة التربية،الجامعات

من الشباب  سنة 2012 سنة ستكون . االفراد ذوي االعاقة الذهنية
عبر محاورعمل محددة  كتابة التقارير ودعم البرنامج التربية، خالل 

 التغيير اإلجتماعي. تحث على
 يدًا بيد تعمل ية شبابلجانتأسيس :ةي قيادهام دعوة الشباب إلى تولي م

 مع القادة لتحقيق العدالة اإلجتماعية.

 برنامج الالعبين صغار السن برنامج إعداد القادة الالعبين
 الالعبون القادة رائعون!

 
الالعبين يتم تشجيع الرياضيين من من خالل برنامج إعداد القادة 

 ية و الغير رياضية.الرياضالنشاطات  آرائهم حول إعطاءعلى 
أن يتضمن فريق العمل العبين كموظفين بدوام الضروري فمن 

 أن القادةكامل في برنامج األولمبياد الخاص المحلي. وعلى ا
يوظفوا الالعبين ويزيدوا من عددهم، إذ إن العدد يعكس مدى 

 هذه المبادرة.تطوير علىجدية البرنامج 
 

الالعبون صغار السن مذهلون! 
 لبرامج األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال شكر خاص

إفريقيا التي تطلق وتطور برنامج الالعبين صغار السن على الصعيد 
شكل مرحلة مهمة بالنسبة إلى الالعب ي  المبكرالتدريب المحلي. إن 

 على سرصغير السن ليطور مهاراته األولية. كما يتم تشجيع األ
 برنامج الالعبين صغار السن وعلى تقاسم دليل علىتدريب أطفالهم 

 النشاطات، ودعوة األهالي لإلنضمام إلى شبكة دعم األسر. 
سيتم تشجيع البرامج على اإلتصال بالجمعيات التي تضم أطفاًال ذوي 

إعاقة ذهنية تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف وسبع سنوات 
 رنامج الالعبين صغار السن.على ب تعريفهمل

 
.... ، سيتم قياس نتائج المبادرات باألرقام: الالعبون الصغار، الشباب، األسر، المدارس2012 إبتداءًا من عام

جدول مختصر: ، 2012األعداد المتوقعة لمبادرات العام 

الجدول الزمني األعداد األهداف 

1. 0T و برنامج الشباب

 المدارس 

على األقل، من  شابًا 300-200ستقطاب إ على األقل:  مدارس10إشراك 

  لقاءات10ألولمبياد الخاص، إضافة إلى تنظيم لالجامعات والمدارس كداعمين 

 المحدد موحدة، واإلحتفال باليوم العالمي ليونيس كنيدي شرايفرالرياضية ال في

 .22/9/2012في  

على مدار 
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 إال بمواجهة الحقائق ما نريد تحقيق نا"ال يمكن
التحديات. فقط بمزيد من على تخطي والتصميم 

عاقة اإل  أن نساعد األفراد ذويناالتفّهم يمكن
  حياة كريمة".واعيش ليذهنيةال
 

- 1921 تخليدًا لذكرى يونيس كنيدي شرايفر، 
 ، مؤسسة األولمبياد الخاص.2009

 

 :5العدد رقم 
 !2012  لعام إهتماماتنا •
 اتحول بناء المجتمع •
لعام و االرقام المرتقبة لمبادرات ا •

2012 
لمبادرات شبه اإلقليمية لعام ا  •

2012 
 ، سنة في لمحة!2011 •

  
 

 تجربة الالعب

بناء 
المجتمعا

ت 
وهو 
 هدفنا

   القيادة القدرات تطوير 

 مستدامة تعزيز القدرات ال

  األولمبياد الخاص:ثوابت
  ونموذج التغييرقيم المهمة، ال

رياضات 
وسباقات 
ذات جودة 

 عالية

 التواصل 
مع  

الداعمين 
بناء 

الشراكة 
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0T 2012للمبادرات الشبه إقليمية للعام المقترح لجدول الزمني:   
      توزيع المبادرات وفق األوقات والبرامج

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ، سنة في لمحة:2011
 العبًا من األولمبياد الخاص اللبناني في ماراثون بيروت الدولي لعام 20و (LIU) طالبًا من الجامعة اللبنانية الدولية 80بهدف نشر التوعية، شارك 

 الفرديةحق الدمج لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن إختالفاتهم ل دعمًا، فركضوا ومشوا 2011
 

يونيس كنيدي شرايفر. لذكرى نظمت ستة برامج من برامج األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حدثًا لإلحتفال باليوم العالمي  فريدة: رؤية إمرأة
 

 !نعيش موحديننلعب موحدين، 
       

 
 
 
 
 

 
 
 

                                              
 
 

 

2. 0T برنامج إعداد

 الالعبين  منالقادة

 العبًا 20 العب مسجل)، تدريب 1540 (من بين  العبًا قائدًا36استقطاب 

جديدًا على القيادة. 

على مدار 

 السنة

3. 0T برنامج األسر

والالعبين صغار 

السن 

 منهم جدد (أهل العبين صغار السن)، 40،  من أفراد األسر200إستقطاب 

 70 عدد إجتماعات األسر (إجتماعين على األقل). استقطاب  زيادةإضافة إلى

لقيام بعرض رياضي. و ا ،العبًا من الالعبين صغار السن

على مدار 

 السنة

 البريد اإللكتروني :تعليقاتكم وآرائكمل 

nfetouni@specialolympics.org 

 

األولمبياد الخاص 
 من 100: مصريال

سر الالعبين واأل
والشباب تجمعوا 

ليحتفلوا باليوم العالمي 
 ليونيس كنيدي شرايفر. 

األولمبياد الخاص 
 شابًا بين 40اللبناني: 

 عامًا 24 و12
 من 40يصفقون ل

الالعبين وشركائهم 
رياضة الوهم يلعبون 

كرة السلة.في الموحدة   

األولمبياد الخاص 
 أسرة 97التونسي: 

والعبًا تجمعوا للبحث 
في إنجازات اليوم 

العالمي ليونيس كنيدي 
شرايفر والتحديات التي 

يواجهها األولمبياد 
 الخاص التونسي.

األولمبياد الخاص 
تجمع البحريني: 

 أسرة 65رسمي ل
والعبًا شدد على 

 أهمية التوعية.

األولمبياد الخاص 
 شاب لعبوا 100األردني:

و كرة رياضة كرة قدم 
الموحدة وسط السلة 

تصفيق األهل واألصدقاء 
 والمتطوعين.

المشاركةالىمنالتاريخالبرنامجالمبادرة
91312مارسمصراالسر و الالعبين صغار السن
263010أبريلالدوحةاالسر و الالعبين صغار السن
253014مايوالمغرباالسر و الالعبين صغار السن

36

المشاركةالىمنالتاريخالبرنامجالمبادرة
61127أبريلاالماراتمؤتمر الشباب

EKS/212527سبتمبرلبنانمؤتمر الشباب
91333نوفمبرتونسمؤتمر الشباب

87

المشاركةالىمنالتاريخالبرنامجالمبادرة
182318مايومصربرنامج إعداد القادة
1418أكتوبرمسقطبرنامج إعداد القادة
71122ديسمبرالجزائربرنامج إعداد القادة

58

 الرغبة في تعزيز وعلى الخطة اإلستراتيجية لألولمبياد الخاص العالمي بناًء على
 شبه إقليمية في العام نشاطات 9واألسر على الصعيد المحلي، ستقام دور الشباب 

 البرامج افةسمح لكست، ةوالجدير بالذكر أن هذه النشاطات الشبه إقليمي. 2012
  المجتمع: و تطويرفي تعزيز الفعلية و الفعالة المشاركة 

 
الالعبين القادة في األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال   سيتم تعريف

تقنيات مهمة األولمبياد الخاص وفلسفته وفوائده، مع التشديد على  على  إفريقيا
مما قد  الالعبين أداء  و تطويرسيتم  تحسينكماوالظهور العلني.  الخطاب الرسمي

  مجتمعاتهم. في ردات فعل إيجابية ينتج
 ، لماذا،ماذا نفعل سيتم تدريب فريق آخر لإلجابة على األسئلة الثالث التالية: 

ية العمل و "كيفالمهارات الالزمة لمعرفة  باكتسإ إرادة القيام بالمهام و الهدف
  ".تنفيذ المهام الموكلة

 
، سيتم التخطيط لكل لقاء من اللقاءات  بالنسبة إلجتماع االسرمن ناحية أخرى
 العبي األولمبياد أسر يناقش خالله(focus group)  لقاء مناقشةالثالثة على أنه 

 تتعلق بنظرتهم وآرائهم بخدمة أو مفهوم أو فكرة أو برنامج من  مواضيعالخاص
  على برنامج الالعبين صغاراالسركما سيتم تعريف برامج األولمبياد الخاص. 

. السن
 

  نموذجًا لتقبل اآلخر! الشباب  الشباب:مشاركة
. فرديةإلختالفات الا ثقافة التقبل واحترام تنشر نشاطاتدعوة الشباب إلى تحديد 

 نادي: تأسيس  تركز على2012  التي سيركز عليها الشباب في العاممحاور العمل
ألولمبياد الخاص في مدارسهم، اإلحتفال باليوم العالمي ليونيس كنيدي ا

 ذوي اإلعاقة الذهنية، نشر مفهوم فراد تعزيز حقوق األ)،22/9/2012(شرايفر،
 (Project Unify)  مراجعة مشروع الشباب الداعم  الرياضات الموحدة... وغيرها وغيرها!
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احتفل األولمبياد الخاص المغربي باليوم العالمي ليونيس كنيدي شرايفر من خالل لقاء األسر. *  

 
 وإطالق برنامج الالعبين سربناًء على الرغبة في تعزيز مشاركة األ

 شخصًا من بينهم رياضيي وفريق عمل 150صغار السن، إجتمع 
 والصحافة والشباب، سراألولمبياد الخاص التونسي، إضافة إلى األ

في مقر "جمعية متقاعدي الطيران التونسي". وقد تم خالل هذا 
ي اإلجتماع مناقشة مواضيع عدة من بينها برامج التدريب الرياض

 .يالجيدة والنظام الغذائي الصحي والدمج المدارس
ألماكن  عالم نفسيوقد راى األهل أنه من المالئم أن تتم دعوة 

التدريب كي يقّيم تدريب الالعبين. وقد تجلى الطلب األكثر إلحاحًا 

ألبنائهم. وتجدر اإلشارة إلى  فرص عملبالنسبة إلى األهل في تأمين 
أن الشباب التونسي ال يمتلك ثقافة التطوع، لذا ال بد من بذل جهود 

إضافية على هذا الصعيد، إذ إنه بإمكان الشباب أن يكونوا القادة في 
اإلعالم والتوعية اإلجتماعية. 

ضع  لو لجنة االسر فردًا من األسر إهتمامهم باإلنضمام إلى 11أبدى 
نشر برنامج الالعبين صغار ت داخل البرنامج وسردور األ تفعل خطة 

 متابعة هذا األمر عن كثب.يجبالسن. 

 
 حول بناء المجتمع: 

 الشباب هم قوة التغيير!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حول بناء المجتمع: األسر والالعبين صغار السن
 

.  برنامجنا األسر والالعبين صغار السن، إيمانًا منه بأنهم ركيزةالى جذبيعمل األولمبياد الخاص المغربي والموريتاني والمصري والتونسي واللبناني واألردني 
 :سر إعتماد مقاربة مختلفة لجذب إنتباه األاليوم علينا

 
 .تهمهم؛ الموارد وأفضل التجارب التي ،جمع المعلومات •
 ببرنامج األولمبياد الخاص (بما في ذلك برنامج رتبط ينشاطخدمة أو فكرة أو ب المتعلقة طلعاتتال وءرااآل النظر، وجهات تناقشسرلألمحلية لجنة إنشاء  •

 الالعبين صغار السن)....
. عاتبناء المجتم مشاريع  على و تدريبهم على الصعيد المحلي من القادةاستقطاب أسرتين  •

 
 

 
 

 

  بناء المجتمعاتوالشباب 
 

، فظهروا إلى جانب  أكثر و أكثر حركتنا الشباب دعم، 2011في العام 
 قضيتنا، وعملوا على بناء وا ساند رياضات الموحدة، ال في شاركواالعبينا، و

 إنشاء لجان شبابيةالشباب من خالل تقعيل دور. لذا، سنعمل على لجان شبابية
، الالعبينالرياضات الموحدة، تشجيع المشاركة في ملتزمين في: أعضاؤها 

 استقطاب الشباب، ال بهدف. القيادةالشبكة اإلجتماعية، التطوع،التواصل عبر 
و بد لقادة برامج األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

العمل يدًا بيد من أجل: الموظفين 
 ضمن برنامج االولمبياد  المتاحة للشباببالمهاموضع الئحة  •

 ؛ تكون واضحة ومناسبة ألعمارهم/مهاراتهمالخاص،
 ليتمكنوا من نشاطات األلعاب والللشباب خاللإنشاء فرص أكثر •

 ؛تطوير مهاراتهم القيادية ويتصرفوا على أساسها
النظر إلى الرياضات الموحدة على أنها مصدر الستقطاب القادة  •

 ؛الشباب
 ).2010 حزيران/يونيو ،المغرب،خالل المؤتمر العالميالشباب (توصيات  *
 

  ذوي اإلعاقة الذهنية.فراد بحقوق األللمطالبة رفع صوت الشباب يمكننامعًا
 لبنان واألردن والبحرين وتونس وموريتانيا تعد برامج الولمبياد الخاص في 

قيادة من خالل: نشر العطيهم الفرص تالشباب ومن البرامج التي تفعل دور
تنظيم رياضات موحدة بشكل دائم،  منهج األولمبياد الخاص "لنغير العالم"، 

 عدم استعمال كلمة معاق/متخلف. القيام بحمالت توعية، التوقيع على عريضة
تربوي يعتمد ، وهو مشروع  الشباب الداعممشروع تأتي ضمن  النشاطاتهذه

الى  الشباب التي تدعواألولمبياد الخاص التربوية لبرامج الالرياضة وعلى 
 . العدالة اإلجتماعيةلتحقيقالطريق القيام بأدوار قيادية 
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 :2011، أثينا، حزيران  الدوليالمؤتمر العالمي للشباب األولمبياد الخاص 2011

 

 
 
 
 
 
 

، إلى المؤتمر العالمي للشبابوهي االردن، المغرب و وتونس إنضمت ثالثة برامج من األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط  وشمال إفريقيا 
 ذوي فرادتقبل األ دورهم في تعزيز رسالة عالمية موحدة حول أهميةإيصال سيعمل الشباب على  .2011لالولمبياد الخاص الدولي، أثينا، حزيران 

 ذوي اإلعاقة الذهنية على الصعيد فراداألتدعم   القيام بأدوار قياديةالمؤتمر العالمي للشباب وتعزيز نتائج ، إضافة إلى في المجتمعاإلعاقة الذهنية 
 .إلجتماعي ا،التربوي والشخصي

 
 

 السيدة ميرال مرسي من ؟ في األولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط  وشمال إفريقيا الجديدقائد األسر العالميمن هو 
، وهو يتدرب على ركوب الخيل ويشارك في 2009مصر، وهي والدة عمر الذي انضم إلى األولمبياد الخاص في العام 

شبكة دعم األسر باإلضافة و تطوير  ميرال على توسيع ستعمل، إلى جانب السباحة وكرة القدم. من هنا، الفروسيةسباقات 
إلى تعزيز برنامج الالعبين صغار السن. 
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