
 
 

 االشقاء الشباب دليل برنامج

 

توصيات محدده لتشجيع مشاركه االشقاء فى كما يقدم . الالعبين في االولمبياد الخاص وبرامجه شقاءأاهميه مشاركه  ظهرهذا الدليل ي

  االولمبياد الخاص. برامج 

  :مشاركة االشقاءالحاجة الى 

 :مثالا ت، بعض التحديات فكريةاإلعاقة ال فراد ذوي أشقاء االيواجه 

  ؛سبب التنمر واالنعزال االجتماعىي الغير تصرفو االعاقة 

  ؛في المنزل االعاقهمن ذوي  دوجود فر بسببة االسرالتوتر في على مواجهه القدرة عدم 

  ؛ذوي االعاقة الفكريةمن  رعاية اشقائهمات لليومسؤالبثقل الشعور 

  القلق من تحمل مسؤولية الرعاية مستقبالا  

من مؤسسة  ةموالمدعأشقاء األفراد ذوي االعاقة الفكرية مشاركة تتعلق بمبادرة بتطوير  االولمبياد الخاصقام لمواجهة هذه التحديات 

 :ة الفكرية التالياالعاقذوي  فراد شقاء االأل وفران نيمكننا الولمبياد الخاص ا مهمة الدمج فيمن خالل ف. عائلة صامويل

 ؛مرحبمجتمع  .1

 ؛أفراد يقتدى بهماصدقاء داعمين و .2

 ؛ فكريةال قةشقيقهم من ذوى االعامع  ةعالقال عزيز فرص لت .3

 .حياتهم خالل وناشطين قادهالنمو ك وتبادل الخبرات و تجاربهماالشقاء فرص لمشاركه  .4

 :عبرفعالين وبارزين فى حركه االولمبياد الخاص  شباب ةقادان يصبحوا ألشقاء األفراد ذوي االعاقة الفكرية يمكن 

 ؛ إحداث تغييرم ويدفعهم على هاالجتماعي والذي يقوي والتهميشاإلعاقة مع  ةتجارب شخصي .1

  لتزام لمدى الحياة لى إإ والتى يمكن ان تؤدى الفكرية االعاقه أشقائهم االفراد ذوي مدى الحياه مع ة على عالقبناء  .2

 .آخرين شبابالتواصل مع عملية يسهل  مما قربهم من العبي االولمبياد الخاص .3

االولمبياد الخاص يونيس كينيدى شرايفر كانت  على سبيل المثال: مؤسساالولمبياد الخاص.  ةحركجداا ل مهمينهم القاده شقاء األ

 spread the ونشر الدمجة حملة عدم إستخدام كلمة متخلف|معاق مبادوراء سورين بالومبو يقف . ريةفكمن ذوى االعاقه اللفرد  ةشقيق

word inclusion .الموحدهالرياضه في شركاء و موظفون، مدربون، متطوعون، ةدارإكاعضاء مجلس ك األشقاء يشار. 

   :مشاركة االشقاء كيفية

 شاركالذي أو التي ت ( و االختأاالخ من ذوي اإلعاقة الفكرية ) لفردشقيق  على أنهفى االولمبياد الخاص  اءمشاركة االشقتعتمد 

 مما يقوي عالقتهم دائماا. ، يلعبون، يتدربون، يعملون سوياا فى االولمبياد الخاص.  بدورها|ه

يمكن االهداف الشخصيه بشكل منفصل. على تحقيق العمل عوضاا عن  بعض ابعضهم انويدعم انيحفزحيث فريق بمثابة االشقاء يعتبر 

الشقاء من موجهة الى ا المبادرهحالياا هذه فئة عمرية. في أي مجال و أي بدعم ومساندة االولمبياد الخاص في لألشقاء المشاركة 

 مع الهدف الى تشجيعهم على االستمرار بدعم االولمبياد الخاص حتى سن متقدم )سن الرشد(. سنة   25والى  8 تتراوح بين أعمار

 :التالي فى األولمبياد الخاص االشقاءاركة مشفرصة  تتضمن

 األولمبياد الخاصالمتوفرة من  فرصال ةنوع المشارك

 حكام، متطوع في برنامج صحة الالعب، ةواحد ةلمر نشاطمشارك في ، متطوع التطوع

 ، الرياضات الموحده، مشاركة الجامعه، التدريبالالعبين صغار السنبرنامج  ة فيالمشارك

 ، اللياقه البدنيه فى االولمبياد الخاصاالسر واللياقة البدنيةنادى اللياقه البدنيه الموحد،  الصحه والليافه البدنيه

 دعم االسر ةشبك التواصل مع االخرين

 دامجةقيادة الشباب الوالعمل على و  ة ككلالمدرسييد أت اإللتزام 

، النشاطات الدامجة تفعيل لجنة الشباب القادة ل، محلي، منسق االسر الي، المدير الوطنالموظفون البرنامج قيادة

 ، الخ. برنامج الالعبين القادة

 

 

 



  
  بالشراكة                                                     

 ألشقاءكة اتشجيع مشار 

 :االشقاء في االولمبياد الخاص ةمشاركلتعزيز المتبعة  ستراتيجياتلمحة عن االادناه تجدون 

   ،لالعبتسجيل اعملية ثناء أ :على سبيل المثال .األشقاء لتشجيع مشاركةهود المتوفرة حالياً جالاالستفاده من  .1

 الرياضات الموحده. في لتسجيل كشركاء على اع االشقاء شج

التواصل وسائل على الرسائل  ، المنشورات، ةعند توزيع النشرات االخباري .ةسراالشقاء مع األالخاصة بمواد مشاركة ال .2

 االولمبياد الخاص.  نشاطاتومسابقات مشاركه فى لدعوتهم على الاالشقاء تواصل مع ن واضحاا عند الك االجتماعى، الخ.

تبادل عبر مجتمعك.  معفكرية  وشاركها ال ةذوى االعاقاألفراد شقاء أقم بجمع قصص ومقابالت مع  قصص االشقاء.مشاركة  .3

ذوى االعاقه األفراد الشقاء إمنح الفرصة !  ةمشاركعلى الاالخرين األشقاء تجارب االشقاء فى االولمبياد الخاص يمكننا تشجيع 

الالعبين وما هي الرسالة التي  االولمبياد الخاص على عالقتهم باشقائهم الفكرية بالتحدث عن تجاربهم و التكلم عن تأثير 

هذه القصص  ةلمشارك االقليمى مكتبال تواصل مع فى االولمبياد الخاص. اللذي لم يشاركوا يودون اإلدالء بها لآلخرين 

  .والمعلومات

نظم حلقات  العمل على إشراك األشقاء:  ،مؤتمر لألسر عند تنفيذ  ورشة عمل أو  .العمل مع القادة من االسر  .4

دعم االسر  ةستخدم مجموعإ. منهم التحدث عن تجاربهم لآلخرينطلب أدعم االشقاء، او لة بدأ مجموعإالشقاء، لية ليعتف

    . وبناء مجموعاتهم الخاصة الشقاءا لتواصل وسيلة ك

 االسر.الالعبين وأفراد المدربين والمنسقين المحليين الذين يعملون مباشرة مع بمساعدة هذة المبادره  نشر .5

وعرفهم على الفرص المتوفرة  وبرامجه  مشاركه فى االولمبياد الخاصفي ال االشقاء المهتمين شجعهم على جذب أو تجنيد 

 اعاله.  ةالمذكورو

 

 مصادر مفيده  

 A Guide for Sibling Youth Engagement  

 A Parent’s Guide for Sibling Youth Engagement  

 Young Athletes in Communities and the Home Young Athlete Activity Guide 

 SOfitand  Fit Families, itness ClubUnified F 

 Medium Blogand  Story Starter Template 

https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/young-athletes-activity-guide/YoungAthletes-Activity-Guide-Print.pdf?_ga=2.210766678.218098374.1538663149-1778205311.1531836935
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/fitness-model-resources/Unified-Sports-Fitness-Club-one-pager.pdf?_ga=2.209603409.218098374.1538663149-1778205311.1531836935
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/fitness-model-resources/SOfit-at-a-Glance.pdf?_ga=2.183314533.218098374.1538663149-1778205311.1531836935
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/fitness-model-resources/Fit-Families-one-pager.pdf?_ga=2.171902051.218098374.1538663149-1778205311.1531836935
https://media.specialolympics.org/resources/brand-awareness-and-communication/marketing/Story-Starter-Form.pdf?_ga=2.176498662.218098374.1538663149-1778205311.1531836935
https://medium.com/specialolympics

