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حتتفل اجلمعية اخلليجية للإعاقة باإقامة امللتقى العلمي الثاين ع�سر يف �سلطنة عمان، بعد 
اإقامة 11 ملتقًى �سابقًا يف جميع عوا�سم دول جمل�س التعاون اخلليجي، يجتمع فيها �سنويًا ما 
يقارب من 250 اإلى 400 من الأكادمييني واملهتمني بخدمة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وذوي 

اخلربة والنا�سطني واأولياء الأمور.
اإن كل من يتوا�سل مع اجلمعية اخلليجية للإعاقة وملتقاها العلمي ال�سنوي، لبد واأن  يدرك  
اأحدث  فيه جمموعة من  الإقليمية، حيث تطرح  لهذه اجلمعية  موؤ�سر جناح لفت  اأنه ميثل 

الأبحاث والدرا�سات، وتقام على هام�سه املعار�س التي ت�سم كل جديد يف عامل الإعاقة.
اإن امللتقى العلمي ميثل لنا، وجلميع اأع�ساء اجلمعية اخلليجية للإعاقة، م�سدر اعتزاز وفخر، 
الأ�سخا�س  من  لأبنائنا  املقدمة  اخلدمات  تعزيز  اأجل  من  الأع��وام  هذه  طوال  عملنا  حيث 
ذوي الإعاقة  يف دول جمل�س التعاون، وجنحنا، بف�سل اهلل ثم بف�سل �سراكتنا اخلليجية، يف 
موا�سلة م�سوارنا رغم ما واجهناه من �سعوبات، ننظر اإليها الآن لن�ستخل�س منها الدرو�س 

من اأجل امل�ستقبل.
اأداء ر�سالتها،  النجاح كان بف�سل كل من دعموا جمعيتنا يف  اأن موا�سلة  نقر  اأن  اإننا يجب 
وحتقيق اأهدافنا، ولذا لبد  لهم وقفة �سكر وعرفان، موؤكدين اأن ال�ستمرار على ذات الدرب 

مرهون باأمور عديدة، يف مقدمتها:
اأوًل: اأن انعقاد اثني ع�سر ملتقًى، ينتقل اأحدها بعد الآخر، با�ست�سافة كرمية من دول جمل�س 
التعاون، لهو دليل على دعم وترحيب حكوماتنا الر�سيدة مبا نقوم به، ويج�سد يف الوقت نف�سه 
مدى التلحم والتعاون بني جمتمعاتنا املدنية، وهو منوذج بنيناه جميعًا، ويجب اأن نحر�س 

على اأن يبلغ عنان ال�سماء. 
ثانيًا: حر�س الأع�ساء علي ح�سور امللتقيات، هو ما يخلق التقارب  بني العاملني وامل�سووؤلني 
الأمور  اأولياء  وبني  وبينهم  جهة  من  بينهم  اخل��ربات  تبادل  ويتيح  التعاون  جمل�س  دول  يف 

والأ�سخا�س ذوي الإعاقة   من جهة اأخرى.
ثالثًا: ترتك هذه امللتقيات زخمًا كبريًا يف املجال العلمي مبا يعزز جهود التاأهيل والتدريب 

امللتقيات العلمية..

وقفة تاأمـل



والرعاية وخدمة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، خ�سو�سًا واأن اللجنة العلمية تختار �سنويًا اأحد املوا�سيع 
الهامة وت�ست�سيف املخت�سني من اأ�سحاب اخلربة من الدول العربية والغربية لل�ستفادة من بحوثهم 
واملقيمني  التعاون   جمل�س  دول  من  واخل��رباء  للمخت�سني  الفر�سة  يتيح  ب��دوره  وهذا  ودرا�ساتهم. 
العاملني يف اجلامعات ومراكز البحوث واجلمعيات  للتقارب فيما بينهم وتبادل اخلربات يف هذه 

امللتقيات.
رابعًا: اأن ت�ستمر اللجنة العلمية للملتقى يف ا�ستخل�س ما تقدمه اأوراق العمل والبحوث، التى طرحت 
اإدارة  به  تقوم  ما  اإلى  اإ�سافة  املهتمني،  كافة  على  توزيعها  يتم  تو�سيات،  بها  وت�سدر  امللتقى،  يف 
اجلمعية اخلليجية للإعاقة من اإر�سال هذه التو�سيات اإلى الوزارات املعنية يف دول جمل�س التعاون  

وذلك للإ�ستفادة منها.
خام�سًا: اأن ت�ستمر جمموعات الإعاقة التى تنتظم على هام�س امللتقى العلمي يف مناق�سة ما يهم فئات 

الإعاقة املختلفة، ومتابعة تنفيذ التو�سيات يف دولهم.
كما اأن امللتقى العلمي ي�سهد، فعالية جديدة بعنوان: »جنوم التحدي«، والتي تتيح الفر�سة للأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة املتميزين، بالظهور يف امللتقى وتقدمي اأنف�سهم ومواهبهم، و�سوف يتم اختيار ثلثة من 
هوؤلء املبدعني يف كل ملتقى، بالتناوب بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.  وقد لقت هذه الفعالية 
اإعاقة  اأ�سخا�س ذوي  ترحيبًا كبريًا من الأع�ساء وامل�ساركني، نظرًا لأنها حتكي عن ق�س�س جناح 
حتدوا اإعاقتهم، وتفوقوا على غريهم من غري ذوي الإعاقة يف بع�س املجالت.. وهو ما يطرح حتدي 

جديد على جمعيتنا ويجعلنا حري�سني دائمًا على توفري عوامل ومقومات النجاح. 
ل ي�سعنا يف اخلتام اإل اأن نتقدم اإلى اأع�ساء اجلمعية اخلليجية للإعاقة بال�سكر والتقدير على ما 
بذلوه خلل الأعوام املا�سية، داعني اإلى مزيد من التكاتف والتعاون من اأجل امل�سي قدمًا يف طريقنا 

الذي ر�سمناه منذ تاأ�سي�س اجلمعية عام 1999م.

ودمتم دائماً بخري

ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
الرئي�س الفخري 



عن  متامًا  تختلف  2012م   –  2003 للمعوقني«  العربي  »العقد  فل�سفة  اأن  من  بالرغم 
على  الأول��ى  ت�ستند  حيث  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية  فل�سفة 
الكاملة«   وامل�ساواة  »امل�ساركة  الثانية على مفهوم  ترتكز  فيما  والدمج«  »الرعاية  مفهوم 
يف احلقوق، اإل اأننا ينبغي اأن نقف وقفة مراجعة ملا حتقق من اأهداف وحماور »العقد 
العربي« على اعتبار اأن »الرعاية« متهد الطريق لتعزيز امل�ساركة الكاملة لذوي الإعاقة.

الدمج  اإل��ى  املعاقني  وحاجة  واحل�ساري  الديني  تراثنا  من  انطلق  العربي  العقد  اإن 
والفر�س املتكافئة، لدعوة اأع�ساء اجلامعة العربية اإلى حتقيق جمموعة من الأهداف، 

من اأهمها: 
تغيري نظرة املجتمع للإعاقة وتغيري نظرة املعاق لنف�سه، اإدراج ق�سية الإعاقة على �سلم 
اأولويات احلكومات العربية وتوفري الإعتمادات اللزمة لها، دعم وت�سهيل اإن�ساء جمعيات 
للأ�سخا�س ذوي الإعاقة، تطوير وحت�سني اخلدمات والربامج احلكومية والأهلية القائمة 
وت�سنيفات  وتعريفات  م�سطلحات  توحيد  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  احتياجات  لتلبية 
لها،  اللزم  التمويل  وتاأمني  الإعاقة  ق�سايا  والأبحاث حول  الدرا�سات  اإجراء  الإعاقة، 
تطوير مهارات وقدرات العاملني مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، و�سمان التمثيل للأ�سخا�س 

املعاقني يف املجال�س النيابية ويف املجال�س املحلية وعلى جميع امل�ستويات.
ومن الوا�سح اأن جهودًا حكومية ومدنية تبذل، وما زالت، من اأجل توحيد امل�سطلحات، 
وتغيري نظرة املجتمع نحو ذوي الإعاقة، كما كان للجمعية اخلليجية للإعاقة دور بالغ 
والدرا�سات  البحوث  اإجراء  الأخرى، يف  والآليات  العلمية  امللتقيات  الأهمية، من خلل 
حول الإعاقة، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة يف جمالت ذوي الإعاقة تربويًا 

واجتماعيًا ونف�سيًا وطبيًا ومهنيًا.
وبالرغم من اأن الأعوام املخ�س�سة لتنفيذ »العقد العربي للمعوقني«، �سوف تنتهي بختام 
لأنها حتققت  وتعزيزها، نظرًا  العمل عليها  ينبغي  اأن هناك ق�سايا  اإل  العام اجلاري، 

جا�شم حممد �شيادي
رئي�س جمل�س الإدارة 

امل�ساواة الكاملة.. 

اخلطوة املطلوبة



جزئيًا، ومل تتحقق بالكامل، ف�سًل عن اأن حتقيق الجنازات على �سعيد هذه الق�سايا 
�سوف يقودنا نحو تطبيق الفل�سفة التي ترتكز عليها التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة، املرتكزة على حقوق الإن�سان.
اإن اأهم هذه الق�سايا التي وردت يف »العقد العربي« والتي ينبغي العمل على ا�ستكمالها:

- توفري الظروف املنا�سبة لنجاح مبداأ الدمج ال�سامل لذوي الإعاقة يف الف�سول املدر�سية 
العادية ويف املجتمع ومواقع العمل وال�سكن والنوادي الجتماعية والثقافية والريا�سية. 

يف  العربية  الت�سريعات  تقومي  ت�ستهدف  التي  والدرا�سات  البحوث  من  مزيد  اإج��راء   -
جمال حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل وال�ستعانة مبا ن�ست عليه اتفاقية حقوق 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف هذا املجال.
-  الهتمام بالناحية الت�سريعية وحت�سني القوانني املوجودة، اأو ا�ستحداث قوانني جديدة 
للعمل،  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  بتاأهيل  اأكرب  والهتمام بطريقة  ملتابعتها  اآليات  وو�سع 
بالإ�سافة اإلى توعية اأكرث والتعريف بهذه ال�سريحة الهامة والأ�سا�سية يف املجتمع وعن 

حقوقها واحتياجاتها.
اأو اأع�ساءها فيما  ول يفوتنا يف هذا الإطار اأن نثمن املبادرات التي تقوم بها اجلمعية 
يتعلق  بتوفري الإح�ساءات، واإن�ساء قواعد للمعلومات، والعمل على حتديثها ب�سكل م�ستمر، 
وكذلك التعاون مع وزارات التنمية الجتماعية من اأجل تدريب اجلمعيات الأهلية العاملة 
اإعداد تقارير موازية للتقارير احلكومية حول مدى  يف جمالت الإعاقة املختلفة، على 

تطبيق بنود ون�سو�س التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ونعتقد اأن اأول التقارير احلكومية واملوازية، حول تطبيق التفاقية الدولية يجب اأن تت�سمن 
مدى تطبيق اأهداف وبرامج العقد العربي للمعوقني 2003 – 2012م حتى ن�ستطيع اأن 
نتعرف على النقطة التي و�سلنا اإليها، ون�سع اأيدينا على الق�سايا التي حتتاج ملنا�سرة 

منا، من اأجل تعظيم املنجزات، وقطع م�سافات اأكرب على طريق امل�ساواة الكاملة. 
ويف اخلتام، ل نن�سى اأن نتوجه بال�سكر والعرفان، اإلى الأ�سقاء يف �سلطنة عمان، على 
تنظيم امللتقى العلمي الثاين ع�سر، وح�سن تنظيم ا�ستقبال الوفود اخلليجية امل�ساركة، 

اآملني اأن يكون هذا احلدث نقطة انطلق جديدة يف عمل اجلمعية اخلليجية للإعاقة.



اأهايل  جمعية  ا�ست�سافت 
الفرتة  خلل  الإعاقة  ذوي 
2012م  م��ار���س   9-7 م��ن 
جمل�س  اج���ت���م���اع  ب����دب����ي 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
للإعاقة والذي عقد بفندق 
بدبي  امل��ط��ار  لم��ريي��دي��ان 
برئا�سة ال�سيد جا�سم حممد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ����س���ي���ادي، 
معايل  وح�����س��ور  الإدارة، 
خليفة  ب��ن  دع��ي��ج  ال�سي��خ 
الفخري  الرئي�س  خليفة  اآل 

واأع�ساء جمل�س الإدارة.
األقى  ب��دء الج��ت��م��اع  وق��ب��ل 
ح�سن  ع���ل���ي  امل�����س��ت�����س��ار 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ر���س��وان 
ذوي  اأه���ايل  جمعية  اإدارة 
كلمة  ب���الأم���ارات  الإع���اق���ة 
رح���ب ف��ي��ه��ا ب��ان��ع��ق��اد هذا 
دولة  اأر����س  على  الجتماع 
املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الإقامة  طيب  لهم  متمنيًا 

على  الج��ت��م��اع  يثمر  واأن 
ذوي  �سالح  ي��خ��دم  م��ا  ك��ل 

الإعاقة.
�سعيد  م��ن��ى  رح���ب���ت  ك��م��ا 
ال�سر  اأم�����ني  امل���ن�������س���وري 
ذوي  اأه��ايل  بجمعية  العام 
الإعاقة وع�سو جمل�س اإدارة 
اجلمعية اخلليجية بال�سادة 
اأع�ساء اجلمعية اخلليجية. 
اآل  هيئة  وقعت  ذل��ك  وبعد 
يف  ممثلة  اخل��ريي��ة  مكتوم 
مريزا ال�سايغ ع�سو جمل�س 
مكتوم  اآل  ه��ي��ئ��ة  اأم����ان����ة 
بن  دعيج  وال�سيخ  اخلريية 
الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة 
الفخري للجمعية اخلليجية 
تعاون  للإعاقة على مذكرة 

وتفاهم بني الطرفني .
ثم عقد اجتماع جمل�س اإدارة  
اجلمعية اخلليجية للإعاقة 
على  املدرجة  البنود  لبحث 
ج����دول الأع���م���ال وات��خ��اذ 

امللئمة وحتدثت  القرارات 
منى �سعيد املن�سوري ع�سو 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
رئي�س  ون���ائ���ب  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
للجمعية  التنفيذي  املكتب 
جلنة  ورئي�سة  الإم��ارات  يف 
هام�س  على  املالية  امل���وارد 
امللتقى  باأنه  قائلًة  الجتماع 
للجمعية  ع�����س��ر  ال����ث����اين 
اخلليجية للإعاقة �ستنظمه 
اجل��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة  يف 
م�سقط ب�سلطنة عمان خلل 
م��اي��و-  8-6 م���ن  ال���ف���رتة 
»الدمج  �سعار  حتت   2012
�سوء  يف  ال�سامل  املجتمعي 
حلقوق  ال��دول��ي��ة  التفاقية 
الإعاقة«،  ذوي  الأ�سخا�س 
التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
الإجتماعية ب�سلطنة عمان.

باأن  املن�سوري  واأو���س��ح��ت 
امللتقى �سيت�سمن ا�ستعرا�س 
البارزة  للخربات  ومناق�سة 

ت�سهيل  يف  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي 
للأ�سخا�س  ال�سامل  الدمج 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، من خلل 
املحا�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املتخ�س�سة،  العمل  وور���س 
يقدمها  �����س����وف  وال����ت����ي 
يف  املخت�سني  م��ن  العديد 
�سعيًا  العربي،  اخلليج  دول 
والفر�س  امل�ساواة  لتحقيق 

املتكافئة للجميع.
�سيكون  امللتقى  اأن  وق��ال��ت 
م����وج����ه����ًا ل���لأ����س���خ���ا����س 
واأ�سرهم،  الإع���اق���ة  ذوي 
والعاملني يف جمال التعليم 
ذوي  للأ�سخا�س  والتاأهيل 
الإع����اق����ة، والأك���ادمي���ي���ني 
مبجالت  واملتخ�س�سني 
وكذلك  والتقنية،  الإع��اق��ة 
املوؤ�س�سات واجلمعيات ذات 

العلقة.

اجتماع جمل�س اإدارة اجلمعية

بدولة الإمارات العربية املتحدة

اأخبار اجلمعية
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اأ���س��ب��وع الأ���س��خ��ا���س ذوي 
ال�سابع،  اخلليجي  الإعاقة 
ابريل   27 اإل��ى  ابريل   21«
تنظمه  ال����ذي  2012م«، 
اجل���م���ع���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
جمل�س  ب�����دول  ل���لإع���اق���ة 
حتت  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
الأ�سخا�س  »ت�سغيل  �سعار: 
ب�����دول  الإع������اق������ة  ذوي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س 
وال��ق��وان��ني  »الأن���ظ���م���ة   -
اأن  ي��وؤك��د  العمل«،  وبيئات 
الرعاية  برامج  بني  امل��زج 
ن�سو�س  وبني  الجتماعية 
حلقوق  الدولية  التفاقية 
الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 
وفق التوجهات احلديثة يف 
الفئات،  تلك  م��ع  التعامل 
منطق  م���ن  ت��ن��ت��ق��ل  ال���ت���ي 
الرعاية اإلى منطق التمكني 

واحلقوق.
املنطق  ه�����ذا  وي���ق�������س���ي 
ذوي  وت���اأه���ي���ل  ب���ت���دري���ب 
الإعاقة لتمكينه من حت�سني 
القت�سادية  اأو����س���اع���ه 
ب��ن��اًء على  والج��ت��م��اع��ي��ة 
قدراته، وتوفري ما يحتاج له 

من دعم مادي وتدريبي.
فعاليات متنوعة

وا����س���ت���ه���دف���ت ف��ع��ال��ي��ات 
الأ����س���ب���وع، ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
جميع دول جمل�س التعاون، 
ذوي  الأ����س���خ���ا����س  اأ����س���ر 
واملخت�سون  الإع�����اق�����ة، 
واجلمعيات  واملخت�سات، 
الأبحاث،  ومراكز  الأهلية 
واملوؤ�س�سات  ال��������وزارات 

احلكومية املتنوعة. 
وقد �سهد الأ�سبوع فعاليات 
م�ساحبة – متنوعة – يف 
والأماكن  التجارية  املراكز 
الن�سرات  واإ�سدار  العامة، 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب���الأ����س���ب���وع، 
طريق  عن  توعوية  وبرامج 
املختلفة  الإع���لم  و�سائل 
الأ�سخا�س  ت�سغيل  باأهمية 
ودورات  الإع����اق����ة،  ذوي 
عن  عمل  وور����س  تدريبية 
الأ�سخا�س  ت�سغيل  اأهمية 
�سوء  يف  الإع����اق����ة  ذوي 
الأنظمة والقوانني اخلا�سة 
مب�ساركة  العمل،  ببيئات 

املدين  املجتمع  منظمات 
وعدد من الوزارات.

التطوير والتفعيل
اأ���س��ب��وع املعاق  وق��د ه��دف 
اخل��ل��ي��ج��ي ال�����س��اب��ع اإل���ى 

حتقيق التايل: 
ب���ح���ق���وق  ال����ت����ع����ري����ف   -
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف 
جميع املجالت »التعليمية، 
الريا�سية،  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
الرتفيهية، املادية، والدمج 

املجتمعي«.
- التعرف على واقع ت�سغيل 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي. 
اأه�����م  ا�����س����ت����ع����را�����س   -
جم���ال  يف  امل�������س���ت���ج���دات 
ذوي  الأ���س��خ��ا���س  ت�سغيل 
واإقليميًا  حمليًا  الإع��اق��ة 

وعامليًا. 
وو�سائل  �سبل  درا����س���ة   -
والقوانني  الأنظمة  تفعيل 
اخلا�سة بت�سغيل الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 
واأ�ساليب  ط��رق  درا���س��ة   -
ت�سغيل  عمل  بيئات  تطوير 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي. 
تعزيز  ع��وام��ل  درا���س��ة   -
واملنظمات  املوؤ�س�سات  دور 
وال���ه���ي���ئ���ات واجل��م��ع��ي��ات 
احل��ك��وم��ي��ة والأه���ل���ي���ة يف 
الأ�سخا�س  ت�سغيل  جم��ال 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 
التحديات  اأهم  مناق�سة   -
ت�سغيل  جم��ال  تواجه  التي 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي. 
- ت��ب��ادل الأف��ك��ار وال���روؤى 
وال��ت��ج��ارب واخل����ربات يف 
الأ�سخا�س  ت�سغيل  جم��ال 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 
م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف   -
الأ�سخا�س  ت�سغيل  برامج 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 

»الأ�ســبـــوع اخلليجـــي ال�ســـــابــــع«..

من الرعاية اإىل الدمج ال�سامل
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ينعقد امللتقى الثاين ع�سر 
للجمعية اخلليجية للإعاقة 
العمانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
من  الفرتة  خ��لل  م�سقط 
من  الثامن  اإل��ى  ال�ساد�س 

�سهر مايو 2012م.
و�سوف يكون �سعار امللتقى:  
ال�سامل  املجتمعي  »الدمج 
الدولية  التفاقية  يف �سوء 
حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي 
الإعاقة«. وتقام الفعاليات 
بالتعاون مع وزارة التنمية 
�سلطنة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

عمان.
منى  قالت  امللتقى  وح��ول 
ع�سو  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
ونائبة  للإعاقة  اخلليجية 
التنفيذي  املكتب  رئي�س 
الإم������ارات  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف 
خلل اجتماع جمل�س اإدارة 
ال�سيد  برئا�سة  اجلمعية 
جا�سم حممد �سيادي رئي�س 
واأع�ساء  الإدارة  جمل�س 
ال�سيخ  وح�����س��ور  املجل�س 
اآل خليفة  دعيج بن خليفة 
ال��رئ��ي�����س ال���ف���خ���ري،  اإن 
امللتقى يت�سمن ا�ستعرا�س 
ومناق�سة اخلربات البارزة 
ت�سهيل  يف  اأ�سهمت  ال��ت��ي 

الدمج ال�سامل للأ�سخا�س 
دول  يف  الإع����اق����ة  ذوي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س 
م���ن خ����لل ال���ع���دي���د من 
املحا�سرات، وور�س العمل 
املتخ�س�سة، �سعيًا لتحقيق 

امل�ساواة للجميع. 
امللتقى  اأن  واأ����س���اف���ت 
�سيكون موجهًا للأ�سخا�س 
واأ�سرهم  الإع���اق���ة  ذوي 

والعاملني يف جمال التعليم 
ذوي  للأ�سخا�س  والتاأهيل 
الأكادمييني  م��ن  الإع��اق��ة 
واملتخ�س�سني يف جمالت 
الإع�����اق�����ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
واجلمعيات  امل��وؤ���س�����س��ات 

املعنية.
منى  ال�����س��ي��دة  واأك�������دت 
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ن�����س��وري  
به  ت�سطلع  ال���ذي  ال����دور 

اجل��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف 
عملية  ت�����س��ه��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 
الدمج ال�سامل للأ�سخا�س 
اأقرانهم  مع  الإعاقة  ذوي 
الإع��اق��ة يف  من غري ذوي 

املدار�س واجلامعات .
من جانبه، رحب امل�ست�سار 
علي ح�سن الر�سوان رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية اأهايل 
الإمارات  يف  الإعاقة  ذوي 
اج��ت��م��اع جمل�س  ب��ان��ع��ق��اد 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
دولة  اأر���س  على  للإعاقة 
يثمر  اأن  متمنيًا  الإم��ارات 
الجتماع عن كل ما يخدم 

�سالح ذوي الإعاقة.
وك���ان���ت ج��م��ع��ي��ة اأه����ايل 
الإمارات  يف  الإعاقة  ذوي 
ا����س���ت�������س���اف���ت اج���ت���م���اع 
عقد  الذي  الإدارة  جمل�س 
اإلى 9  خلل الفرتة من 7 
فندق  يف  2012م  م��ار���س 
لم���ريي���دي���ان امل���ط���ار يف 

دبي.
ك���م���ا وق����ع����ت اجل��م��ع��ي��ة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ع ه��ي��ئ��ة اآل 
مذكرة  اخل��ريي��ة  م��ك��ت��وم 
بني  وت����ف����اه����م  ت�����ع�����اون 

الطرفني.

امللتقى العلمي الثاين ع�سر 

يناق�س الدمج املجتمعي ال�سامل
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اأخبارالبحرين

الإن�سان  حقوق  وزيرة  قالت 
والتنمية الجتماعية فاطمة 
حقوق  اتفاقية  اإن  البلو�سي 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
ه��ي الأول�����ى م��ن ن��وع��ه��ا يف 
والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
قانونا  م��ل��زم  ���س��ك  واأول 
ال�ساملة  احل��م��اي��ة  ي���وف���ر 
الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�س 
مبا يحقق لهم حق احل�سول 
اأفراد  كبقية  اخلدمات  على 
مب�ساواة  والتمتع  املجتمع 
الأمر  املجتمع،  يف  حقيقية 
بتقدمي  اململكة  يلزم  ال��ذي 
اأول����ى ت��ق��اري��ره��ا ال��دوري��ة 
الت�سديق،  من  عامني  بعد 
التدريبية  ال���دورة  اأت��ت  ل��ذا 
احلكومية  التقارير  لع��داد 
اإنفاذ  اإط���ار  يف  وامل���وازي���ة، 
يف  قدما  وامل�سي  التفاقية 
وطنية  جلنة  بت�سكيل  البدء 
التقرير  و�سياغة  لإع����داد 
الأ�سخا�س  حلقوق  الوطني 

ذوي الإعاقة يف اململكة.
دور  باأن  البلو�سي  واأو�سحت 
اإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر امل��وازي��ة 
الأ�سخا�س  حقوق  لتفاقية 
عقدت  ال��ت��ي  الإع��اق��ة  ذوي 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني م���ن 25 
التي  املا�سي  مار�س   26 اإلى 
البحرينية  اجلمعية  نظمتها 
ب���ال���ت���ع���اون مع  ل���لإع���اق���ة 
الجتماعية  التنمية  وزارة 
املتحدة  الأم�����م  وب��رن��ام��ج 

العليا  وال��ل��ج��ن��ة  الإمن���ائ���ي 
اإلى  وتهدف  املعاقني  ل�سئون 
املهارات  امل�ساركني  اإك�ساب 
اإع���داد  كيفية  يف  املنهجية 
الوطنية  التقارير  و�سياغة 
الأ�سخا�س  بحقوق  اخلا�سة 
وتعريفهم  الإع���اق���ة  ذوي 
على  املرتتبة  ب��الل��ت��زام��ات 

ال���دول ال��ت��ي ���س��ادق��ت على 
ال��دول��ي��ة حلقوق  الت��ف��اق��ي��ة 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
لها،  الختياري  والربتوكول 
ت�سكيل  كيفية  على  والتعرف 
لر�سد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
التفاقية  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة 
اللجنة  ل��ت��ك��وي��ن  مت��ه��ي��دا 

واملتابعة  للر�سد  الوطنية 
على  وال��وق��وف  للتفاقية، 
الآليات واملعايري واملنهجيات 
وكتابة  اإع���داد  كيفية  ح��ول 
مبنهجية  الوطنية  التقارير 
الر�سد  يف  منا�سبة  علمية 
اللتزامات  وتنفيذ  واملتابعة 
التفاقية  ب��ن��ود  يف  امل��ق��ررة 

الدولية.
وزارة  اأن  اإل������ى  ون����وه����ت 
والتنمية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
ا�ستعداد  على  الجتماعية 
من  م�ستقلة  م���ب���ادرة  لأي 
التعاون  اآف��اق  تطوير  �ساأنها 
بني الوزارة واملجتمع الأهلي 
املوؤ�س�سات  جميع  مب�ساندة 
ذات  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
الإعاقة  ب�ساأن  الخت�سا�س 
واقعيا  تقييما  يحقق  مب��ا 
ذوي  الأ����س���خ���ا����س  حل���ال���ة 
الإعاقة يف اململكة، والوقوف 
لهم  املقدمة  اخلدمات  على 
واآفاق تطويرها والت�سهيلت 
ال���ت���ي مت��ك��ن الأ���س��خ��ا���س 
امل�ستقل  العي�س  من  املعاقني 
ب���ك���رام���ة، ووف������ق م���ب���ادئ 
التعليم  يف  الفر�س  تكافوؤ 
العامة  واحل��ي��اة  والت�سغيل 
املثايل  التطبيق  مظلة  حتت 
بال�ستئنا�س  التفاقية  لبنود 
العامل  يف  التجارب  باأف�سل 
حلالة  ال��دق��ي��ق  وال���ر����س���د 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

�سوء بنود التفاقية. 

البلو�سي: ت�سكيل اللجنة الوطنية للر�سد ومتابعة 

التفاقية الدولية.. قريبًا
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بقطاع  امل�����س��ئ��ول��ون  ك�����س��ف 
الرعاية والتاأهيل الجتماعي 
ب�������وزارة ح���ق���وق الإن�������س���ان 
عن  الجتماعية  والتنمية 
ت��ن��ظ��ي��م احل���ف���ل اخل���ا����س 
ال�سيخ  �سمو  جائزة  بت�سليم 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�سر 
ذوي  الأ�سخا�س  لإب��داع��ات 
الإعاقة خلل �سهر اأغ�سط�س 

املقبل.
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  وق���ال���ت 
ل����ل����رع����اي����ة وال����ت����اأه����ي����ل 
ب��دري��ة اجليب  الج��ت��م��اع��ي 
يف  �سيعقد  خا�سًا  حفًل  اأن 
ومن  املقبل  اأغ�سط�س  �سهر 
حفل  ي�����س��اح��ب  اأن  امل��ق��رر 
لإجنازات  معر�س  اجلائزة 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
ي�����س��ت��ف��ي��دون من  ال����ذي����ن 
الوزارة  وخدمات  ت�سهيلت 

����س���واء م���ن خ���لل امل��راك��ز 
اأو  والأك��ادمي��ي��ة  التاأهيلية 

مركز »ل�ست وحدك«.
ال�سيخ  �سمو  ج��ائ��زة  ومتثل 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�سر 
الإع���اق���ة  ذوي  لإب����داع����ات 
مل�ساريع  متجددة  انطلقة 
بحرينية رائدة لدعم ورعاية 
و�سيخ�س�س  الإع��اق��ة  ذوي 
مبلغ وقدره األف دينار للفائز 
اجلائزة،  جم��الت  اح��د  يف 
تقدير  �سهادة  اإل��ى  اإ�سافة 
ومبلغ  الإب�����داع،  وم��ي��دال��ي��ة 
دينار  اآلف  ث��لث��ة  وق����دره 
جمال  يف  الفائزة  للموؤ�س�سة 
رعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة، 
دينار  األف   12 يعادل  ما  اأي 

لكافة املجالت.
اجلائزة  جمالت  وتتلخ�س 
اأرب����ع����ة جم�����الت وه��ي  يف 

امل���ج���ال ال��ع��ل��م��ي، وامل��ج��ال 
الريا�سي،  واملجال  الثقايف، 
ويت�سمن  املوؤ�س�سات  وجمال 
لفئات  ال���ع���ل���م���ي  امل����ج����ال 
وال�سمعية  اجل�سدية  الإعاقة 

الدماغي  وال�سلل  والب�سرية 
الإبداعات  جمال  يف  وذل��ك 
والتقنيات  والب���ت���ك���ارات 
امل�ساندة لرعاية ذوي الإعاقة 

وامل�ساهمات العلمية.

مبجل�س  اخل��دم��ات  جلنة  اإل��ى  مرئياتها  يف  ال�سحة  وزارة  اأف���ادت 
اأو  ق�سرية  لفرتة  الذهنية  للإعاقة  اإيواء  مركز  توفري  ب�ساأن  النواب 
لتخفيف  وذلك  والإن��اث«  »الذكور  اجلن�سني  يخدم  امل��دى،  متو�سطة 
تدر�س  باأنها  الأمور  لأولياء  النف�سية  وال�سغوطات  وامل�سئولية  العبء 
ملعاجلة  الذهنية  الإعاقة  لذوي  تاأهيلي  مركز  اإقامة  م�سروع  حاليًا 
ال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية املتعددة التي ترافق هوؤلء املر�سى.

وقالت الوزارة انه »يتم حاليًا معاجلة هذه احلالت من خلل مركز 
ال�سباب  الرحمة لرعاية  للتاأهيل، ومركز  الوطني  البحرين  دار بنك 
اإلى م�ست�سفى الطب النف�سي من خلل العيادة اخلارجية  بالإ�سافة 

والأق�سام الداخلية للم�ست�سفى«.

12 األف دينار للفائزين بجائزة نا�سر بن حمد

لإبداعات ذوي الإعاقة

»ال�سحة« ندر�س اإقامة مركز اإيواء للإعاقة الذهنية

لفرتة ق�سرية ومتو�سطة
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اأخبارال�سعودية

اأنها  ج����دة  غ��رف��ة  اأك�����دت 
���س��ت��ط��ل��ق م�����س��روع ق��وائ��م 
�سيتم  والتي  للطعام  برايل 
للمكفوفني  تخ�سي�سها 
ال��ب�����س��ر ممن  وم���ع���اق���ي 

يرتادون املطاعم. 
ال��ف��ك��رة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
لدمج  ه��ام��ة  خ��ط��وة  تعترب 
كافة  على  ب�سريًا  املعاقني 
حقوق  ولتاأمني  امل�ستويات، 
ليت�سنى  ب�سريا  امل��ع��وق��ني 
احلياة  يف  امل�����س��ارك��ة  ل��ه��م 

كبقية النا�س.
وق�����د اأب��������دى اأم������ني ع���ام 
للتاأهيل  اإب�����س��ار  جمعية 
الب�سرية  الإع��اق��ة  وخدمة 
ارتياحه  بلو  توفيق  حممد 

امل�سروع،  جن��اح  يف  وثقته 
واملقاهي  امل��ط��اع��م  داع��ي��ًا 
اإل���ى ال��ت��ع��اون لإجن���اح هذا 
اإع��داد  خ��لل  م��ن  امل�سروع 
متخ�س�س  ب�����س��ري  ج��ه��از 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  ط��ري��ق��ة  يف 
يك�سر  ب�سكل  امل��ك��ف��وف��ني، 
م���ن اأم���ام���ه���م احل���واج���ز، 
يف  اأك��رب  بحرية  وي�سعرهم 
الت�سرف من حيث التمر�س 

يف خدمتهم كاإعلم الكفيف 
وامل�سروبات  الوجبة  مبكان 
ال����ب����اردة،  اأو  ال�����س��اخ��ن��ة 
واإعلمهم حني تغيري مكان 

الوجبة على الطاولة.

قوائم »برايل« للطعام فكرة تتج�سد واقعًا

اأكد �ساحب ال�سمو الأمري عبداهلل بن خالد م�ساعد 
رئي�س الهيئة العليا للتطوير بحائل حر�س واهتمام 
نائبه  و���س��م��و  الهيئة  رئ��ي�����س  املنطقة  اأم���ري  �سمو 
اخلربات  ونقل  املتميزة  ال��ربام��ج  كافة  دع��م  على 
والتجارب املحلية والعاملية املتميزة لدعم املجالت 

الرتبوية والتعليمية. 
ورعاية  وتدريب  تعليم  برامج  اأن  اإلى  �سموه  و�سدد 
وتاأهيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من اأولويات الربامج 

التي توليها الدولة رعايتها واهتمامها وت�سجيعه. 
على  امل�سئولني  م��ع  �سموه  ل��ق��اء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
الربنامج التدريبي »العلج متعدد احلوا�س للأطفال 
مرة  لأول  يقام  والذي  – ال�سنوزلني«  الإعاقة  ذوي 
على م�ستوى اململكة ويقدمه خرباء عامليون برعاية 
عبد  ب��ن  �سعود  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  م��ن 

املح�سن بن عبد العزيز اأمري منطقة حائل.

الأمري عبد اللـه بن خالد يطلع على برنامج )ال�سنوزلني( العاملي



15

حديثة  درا�����س����ة  اأو�����س����ت 
تغيري  على  العمل  ب�سرورة 
جتاه  ال�سلبية  املجتمع  نظرة 
حركيا  املعاقات  من  ال��زواج 

من خلل برامج التوعية.
الدرا�سة  م��ع��دة  وط��رح��ت 
بنت  اأف�����ن�����ان  ال���ب���اح���ث���ة 
حممد  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ر���س��ال��ت��ه��ا  يف  اخل���������رب، 
ل��ل��م��اج�����س��ت��ري امل��ق��دم��ة من 
واخلدمة  الج��ت��م��اع  ق�����س��م 
الإمام  بجامعة  الجتماعية 
حممد بن �سعود الإ�سلمية، 
ت�سورًا مقرتحًا »من منظور 
العامة يف اخلدمة  املمار�سة 
الفتيات  لتاأهيل  الجتماعية 
املقبلت  ح��رك��ي��ًا  امل��ع��اق��ات 
اأعدتها  والتي  الزواج«،  على 
على عينة ممن هن يف عمر 

واأكربهن  �سنة،   44  –  35
بينما  ���س��ن��ة،   55 ع��م��ر  يف 
 – ع��م��ر 18  اأ���س��غ��ره��ن يف 
الباحثة  ودع���ت  ���س��ن��ة.    25
من  كل  اهتمام  اأهمية  اإل��ى 
حركيا  املعاقة  الفتاة  اأ�سرة 
الجتماعية  واخل����دم����ات 
الفئة  هذه  بتاأهيل  اخلا�سة 
بتقدمي  وذل��ك  الفتيات  من 
قبل  للفتاة  علجية  جل�سات 
الزواج من اأجل الق�ساء على 
تواجهها  ق��د  م�سكلت  اأي 
اخلدمات  ق��ي��ام  م��ع  ب��ع��ده، 
الجتماعية بت�سميم العديد 
ال��ت��ي تهدف  ال���ربام���ج  م��ن 
ملتابعة املتزوجات منهن بعد 
حل  يف  مل�ساعدتهن  ال���زواج 
امل�سكلت التي قد تواجههن 

يف حياتهن الزوجية.

ك��م��ا اأو����س���ت ال��ب��اح��ث��ة يف 
درا�ستها ب�سرورة زيادة ن�سر 
الوعي يف املجتمع عن ق�سية 
ق�سية  وخ��ا���س��ة  الإع����اق����ة 
الزواج من املعاقات حركيا، 

بيانات  ق��اع��دة  ت��وف��ري  م��ع 
تو�سح  اإليها  الرجوع  ميكن 
املعاقات  ه��وؤلء  خ�سائ�س 
وخا�سة املقبلت منهن على 

الزواج.

درا�سة: نظرة املجتمع لزواج املعاقات تتغري بالتوعية والتاأهيل

حقوق  هيئة  جمل�س  اعتمد 
رئي�س  ب��رئ��ا���س��ة  الإن�����س��ان 
بن  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور  الهيئة 
خطة  ال���ع���ي���ب���ان  حم���م���د 
حقوق  وح��دة  لتفعيل  عمل 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف 
التي  الإن�سان،  حقوق  هيئة 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  بها  ت��ق��دم 

ال�سيف  �سالح  بن 
ع�������س���و جم��ل�����س 
ال��ه��ي��ئ��ة. واأو���س��ح 
ع���������س����و جم���ل�������س 
الإن�سان  حقوق  هيئة 
ال�سيف  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الوحدة  هذه  على  امل�سرف 
اأن خطة العمل لهذه الوحدة 
بالنظر  بنائها  يف  تنطلق 
الإع���اق���ة  ذي  ل��ل�����س��خ�����س 
وللإعاقة  اإن�سانًا  بو�سفه 
م�����ن خ�������لل الأمن����������وذج 
الذي  ال�سامل  الجتماعي 
بو�سفها  الإع��اق��ة  ي��ت��ن��اول 

التفاعل  ب�����س��ب��ب  حت����دث 
ذوي  الأ�����س����خ����ا�����س  ب����ني 
واملواقف  والبيئة  الإع��اق��ة 
دون  حت��ول  التي  ال�سلوكية 
كاملة  م�ساركة  م�ساركتهم 
قدم  على  جمتمعاتهم  يف 

امل�ساواة مع الآخرين.
اإلى  ال�سيف  الدكتور  واأ�سار 
اأن وحدة حقوق الأ�سخا�س 
بعدة  ت��ق��وم  الإع��اق��ة  ذوي 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  اأدوار 
حقوقهم  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف 
والرقابة  الر�سد  دور  منها 
لأو���س��اع الأ���س��خ��ا���س ذوي 

ح�سولهم  وم��دى  الإع��اق��ة 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م، ور���س��د 
النتهاكات التي يواجهونها، 
وت�سريعات  ن��ظ��ام  ور���س��د 
التنفيذية  واآلياتها  الإعاقة 
املتاحة ومدى فاعلية اأدائها، 
التي  الإ�سلحات  واق��رتاح 
من �ساأنها اأن تفعل النظام 
ودور امل�ساعدة ال�ست�سارية 
القانوين  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
ذوي  للأ�سخا�س  وال��ف��ن��ي 
على  احل�سول  يف  الإع��اق��ة 
اأم��ام  ومتثيلهم  حقوقهم 

جهات الخت�سا�س.

»حقوق الإن�سان« تد�سن خطة وحدة 

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
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اأخبارالإمارات

اأبوظبي  حكومة  لروؤية  جت�سيدًا 
اإقامة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  »م��وا���س��ل��ة 
جمتمع واثق واآمن وبناء اقت�ساد 
وميكن  عامليًا  ومفتوح  م�ستدام 
اأعلنت  املناف�سة«،  على  القدرة 
للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة 
الحتياجات  وذوي  الإن�سانية 
اخل���ا����س���ة ع���ن جم��م��وع��ة من 
امل������ب������ادرات ع����رب اإط���لق���ه���ا 
للم�سوؤولية  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 

املجتمعية.
املوا�سفة  معايري  املوؤ�س�سة  تبني  اإطار  يف  الإ�سرتاتيجية  وتاأتي 
العاملية  ISO 26000 اخلا�سة بامل�سوؤولية املجتمعية وكخطوة توؤكد 

تفعيل دور املوؤ�س�سة كع�سو يف جمموعة اأبوظبي لل�ستدامة.
وعن فوائد تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية ملوؤ�س�سة زايد العليا يقول 
�سمعة  لتعزيز  ن�سعى  اإننا  الهاملي:  فا�سل  حممد  العام  الأمني 
املوؤ�س�سة  حيوية  زيادة  يف  وامل�ساهمة  املتعاملني،  وثقة  املوؤ�س�سة 
على املدى الطويل عن طريق تعزيز ا�ستدامة املوارد الطبيعية 
واخلدمات البيئية، وحت�سني وتنظيم العلقة مع الأطراف املعنية  
واملوردين  الإعلم  وو�سائل  »مثل: احلكومة    »Stakeholders«
�سمن  املوؤ�س�سة«  فيه  تعمل  الذي  واملجتمع  والعملء  والنظراء 
وروحهم  املوظفني  ولء  تعزيز  اإلى  اإ�سافة  وا�سح،  عاملي  اإطار 
الإيجابي  والتاأثري  العاملني،  و�سحة  �سلمة  وحت�سني  املعنوية، 
والحتفاظ  املوظفني  وحتفيز  توظيف  على  املوؤ�س�سة  قدرة  على 

بهم.
واأو�سح الأمني العام اأن املبادرة تعد من الأهمية مبكان لكونها 
تعمل على  تاأطري العمل املوؤ�س�سي من منظور امل�سوؤولية املجتمعية 
بهدف توحيد اجلهود باجتاه التنمية امل�ستدامة وبالعتماد على 

معايري متفق عليها عامليا.
 »26000  ISO« املوا�سفة  الدولية  املوا�سفة  اأن  بالذكر  اجلدير 
تقدم دليل اإر�ساديًا جلميع اأنواع املن�ساآت مل�ساعدة املنظمات يف 
التي  التقارير  وتعزيز م�سداقية  املجتمعية  م�سوؤولياتها  حتديد 

ت�سدرها املنظمات يف هذا ال�ساأن.

2012/03/2600004 ISO وفق املوا�شفة

زايد العليا تطلق خطة 

اإ�سرتاتيجية للم�سوؤولية 

املجتمعية

اإطلق برنامج الأطفال للعلم 

واملعرفة يف معر�س اأبوظبي 

للكتاب

الذي   2012 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  منظمو  اأعلن 
اأقيم خلل الفرتة من 28 مار�س حتى الثاين من �سهر اأبريل، 
اإطلق »برنامج الأطفال للعلم واملعرفة«، �سمن فعاليات ركن 
الإبداع يف املعر�س والذي ي�ستهدف الأطفال » مبا فيهم ذوو 

الإعاقة » من الفئة العمرية ما بني �ست و12 عاما.
اأبوظبي  معر�س  من   22 ال��دورة  يف  الإب���داع  رك��ن  وي�سمل 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمه  ال���ذي  للكتاب،  ال���دويل 
الأطفال  احتياجات  كافة  تلبي  متنوعة  اأن�سطة  والثقافة 
اأعمال متخ�س�سة  وتنظيم ور�س  الإعاقة  ومنهم فئة ذوي 
متتد خلل فرتة املعر�س بالإ�سافة اإلى توفري مرتجم للغة 
الإ�سارة ل�سمان ال�ستفادة الق�سوى من الربنامج وتعزيز 
الأن�سطة  هذه  مع  الإعاقة  ذوي  من  النا�سئني  فئة  تفاعل 
والفعاليات.. حيث ت�سعى املبادرة اإلى دعم الأطفال الذين 
يعانون من م�ساكل �سعف ال�سمع والنطق، وذلك من خلل 
الآخرين،  الأطفال  مع  الوقت  لق�ساء  لهم  الفر�سة  اإتاحة 
بالإ�سافة  الأخ��رى،  والأن�سطة  العمل  ور���س  يف  وامل�ساركة 
التعلم اخلا�س والندماج يف املجتمع مع  اإلى توفري فر�س 

اأقرانهم من الأطفال. 
كما يحتوي ركن الإبداع على اأق�سام متخ�س�سة منها العلوم 
والقراءة  الفني  التعبري  وو�سائل  واحلا�سوب  والريا�سيات 
يف  وي�سارك  للأطفال،  العلمي  والإر�ساد  املرورية  والتوعية 
هذه الأق�سام كل من مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري 
ومركز  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  وال��دوري��ات يف  امل���رور  وم��دي��ري��ة 
ال�سيخ خليفة الطبية  اأبوظبي ومدينة  التعليمي يف  �سيلفان 

وعدة جهات اأخرى.
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ال�����س��وؤون  وزارة  ك�����س��ف��ت 
الجتماعية بدولة الإمارات 
قيام  عن  املتحدة،  العربية 
بتقدمي  امل��ع��اق��ني  م���راك���ز 
متنوعة  م�����س��اري��ع  خم�سة 
ال�سباب  اإل���ي���ه���ا  ج���ذب���ت 
والفتيات من ذوي الإعاقة.

وزارة  م�ساريع  �سمن  ومن 
اإطلق  ال�سوؤون الجتماعية 
ال�سمت«  »���س��دى  برنامج 
الأ���س��خ��ا���س ذوي  خل��دم��ة 
الإع�����اق�����ة ال�����س��م��ع��ي��ة يف 
التي  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 
مع  العامل  يف  �سعوبة  جتد 

املحاكم  مثل  ال��ف��ئ��ة،  ه��ذه 
وامل���رور، وذل��ك عن طريق 
تقنية الفيديو وا�ستخدام لغة 
ذوي  بني  كو�سيط  الإ���س��ارة 
والطرف  �سمعيا  الإع��اق��ة 
امل�ساريع  وت�سمل  الآخ����ر. 
»عد�ستي«  م�سروع  الأخ��رى 
»منا�سبتي«،  وم�������س���روع 
ويتم  »فر�ستي«،  وم�سروع 
تاأهيل  من خلل »عد�ستي« 
للت�سوير  الإع���اق���ة  ذوي 
للحتفالت،  الح�����رتايف 
م�سروع  خ���لل  م���ن  وي��ت��م 
»منا�سبتي« تاأهيلهم لإعداد 

ال��ب��ط��اق��ات وال��ه��داي��ا لكل 
بجودة  الوطنية  املنا�سبات 

عالية.
اأنها  اإل���ى  ال����وزارة  ون��وه��ت 
يف  ك��ب��ريًا  اجن����ازًا  حققت 

جمال ت�سغيل وتوظيف ذوي 
توفري  طريق  ع��ن  الإع��اق��ة 
الكثري من فر�س العمل لعدد 
كبري منهم و�سل اإلى 474، 

من خمتلف الإعاقات.

�سدى ال�سمت.. م�سروع خلدمة ذوي الإعاقة ال�سمعية

الرتبية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ����س���رورة 
قبول  ���س��ي��ا���س��ات  ت��وح��ي��د 
الإعاقة  ذوي  من  الطلبة 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 
وت���ق���دمي ال���دع���م ال���لزم 
ل���ه���م، وك����ذل����ك اأه��م��ي��ة 
املعنية  اجل���ه���ات  رب����ط 
والتعليم،  الرتبية  ك��وزارة 
وال�سحة، والتعليم العايل، 
الجتماعية  وال�������س���وؤون 

تظهر  معلومات،  ب�سبكة 
الأ�سخا�س  جميع  بيانات 

من ذوي الإعاقة. 
ال�سويدي  ع��ل��ي  واأو����س���ح 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
مت  اأن��ه  بالإنابة،  والتعليم 
خطة  �سياغة  يف  ال��ب��دء 
اإ�سرتاتيجية وطنية لتعليم 
جانب  اإل��ى  الإعاقة،  ذوي 
ت�سكيل جلنة فنية لتحديد 
الحتياجات واأهم اخلطط 

وامل�ساريع. 

واأ�سار ال�سويدي اإلى اأنه مت 
ذوي  تعليم  جلنة  ت�سكيل 
موؤخرًا  الدولة  يف  الإعاقة 
معايل  م��ن  وزاري  ب��ق��رار 
ح��م��ي��د ال��ق��ط��ام��ي وزي���ر 
وفقًا  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 
ال���وزاري  املجل�س  ل��ق��رار 
ل�سنة  رقم 348  للخدمات 
باإلغاء  اأو�سى  2011 الذي 
اللجنة املتخ�س�سة بتعليم 
ذوي الإع��اق��ة ال���واردة يف 
ال��ق��ان��ون الحت����ادي رقم 
واملتعلقة   2006 ل�سنة   29
الحتياجات  ذوي  بحقوق 

بتكليف  ووج��ه  اخل��ا���س��ة. 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
مو�سعة  جل��ن��ة  بت�سكيل 
ذوي  ب���������س����وؤون  م��ع��ن��ي��ة 
الإعاقة يف الدولة، على اأن 
ت�سم ممثلني عن وزارات 
الجتماعية،  ال�������س���وؤون 
وال����ت����ع����ل����ي����م ال�����ع�����ايل، 
وال�سحة،   ، وال��داخ��ل��ي��ة 
للتعليم،  اأبوظبي  وجمل�س 
واملجل�س الوطني للإعلم، 
العليا  زاي����د  وم��وؤ���س�����س��ة 
و�سوؤون  الإن�سانية  للرعاية 
ال�سارقة  ومدينة  الق�سر، 

للخدمات الإن�سانية.

توحيد �سيا�سات قبول الطلبة من ذوي الإعاقة
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اأخبارقطر

الريا�سي  ال�سد  نادي  اأعلن 
عن تد�سني برنامج »متكني« 
ل��ذوي الإع��اق��ة وال��ذي ياأتي 
حتت مظلة برامج امل�سوؤولية 
يتبناها  ال��ت��ي  الجتماعية 
النادي، كما مت التوقيع على 
اأول  تت�سمن  تعاون  مذكرة 
ي��اأت��ي حت��ت مظلة  م�����س��روع 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج م��ع الحتاد 
القطري لذوي االإعاقة حيث 
تعترب هذه املذكرة الأولى من 
الحتاد  يربمها  التي  نوعها 

مع نادي حمرتف قطري.
جا�سم  ال�����س��ي��د  واأع�������رب 
نادي  ع��ام  اأم���ني  الرميحي 
الريا�سي عن �سعادته  ال�سد 
بالتعاون مع الحتاد القطري 

ل�����ذوي الإع�����اق�����ة، ق���ائ���ًل: 
»م��ل��ت��زم��ون ب��ك��ون��ن��ا ن��ادي��ًا 
وهذه  اجتماعيًا«،  م�سئوًل 
بداية  اإل  ه��ي  م��ا  امل��ذك��رة 
�ستحدث  وم�ساريع  لأن�سطة 

تغيريًا اإيجابيًا يف املجتمع.
املذكرة  هذه  توقيع  ويهدف 
ذوي  ا�ست�سافة  ت�سهيل  اإل��ى 
الإع��اق��ة داخ��ل ن��ادي ال�سد 
الريا�سي حل�سور املباريات، 
يف  الندماج  من  ولتمكينهم 
الجتماعية  احلياة  فعاليات 
توحيد  واأي�����س��ًا  الريا�سية، 
الأه��������داف واجل����ه����ود بني 
جميع  ل��ت��وف��ري  ال���ط���رف���ني 
والت�سهيلت  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
العاملية  للمعايري  املطابقة 

اخلا�سة بذوي الإعاقة والتي 
احل�سور  م���ن  ���س��ت��م��ّك��ن��ه��م 
املرافق  بكافة  وال�ستمتاع 
ودون  ب�سهولة  النادي  داخل 
تهدف  ك��م��ا  م��ع��وق��ات،  اأي 
والتثقيف  ال��ت��ع��ري��ف  اإل����ى 
الفئة  ه����ذه  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
واإبراز دور الأندية الريا�سية 

التنموي يف جمتمعاتها.
قائًل:  الرميحي  واأ���س��اف 
يف  امل�����س��روع  ه���ذا  �سي�سهم 
م�ستقبلي  ت��ع��اون  تاأ�سي�س 
طويلة  ل��ع��لق��ة  ���س��ري���س��خ 
الأجل بني اجلانبني �ستخدم 
من  و�ستمكن  الإع��اق��ة  ذوي 
الفعاليات  كافة  يف  دجمهم 

الريا�سية.

والت�سهيلت  املرافق  وت�سمل 
املذكرة  عليها  تن�س  ال��ت��ي 
خا�س  م��دخ��ل  تخ�سي�س 
وبطاقات  الإع���اق���ة  ل����ذوي 
�سيارات  وم���واق���ف  دخ����ول 
-ب��ت��خ�����س��ي�����س ع���لم���ات 
الإعاقات-  ل��ذوي  وا�سحة 
لتنظيم  اإداريني  وم�ساعدين 
ح��رك��ة ال��دخ��ول واخل���روج، 
امللعب،  ومدرج خا�س داخل 
خم�س�سة،  م��ي��اه  ودورات 
ووج���ب���ات خ��ف��ي��ف��ة، ول���ذوي 
�سيتم  احل��رك��ي��ة  الإع���اق���ة 
اخلا�سة  املنحدرات  توفري 
ح�سب  املتحركة  بالكرا�سي 
العاملية  الهند�سية  املعايري 

لذوي الإعاقة.

نادي ال�سد يد�سن برنامج »متكني«

لذوي الإعاقة
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بعد توظيف 4 منت�شبني يف الداخلية:

قائمة وظائف تنتظر 

خريجي ال�سفلح

الحتياجات  ذوي  ل��لأط��ف��ال  ال�سفلح  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
التدريب  ق�سم  من  متدربني  اأرب��ع  توظيف  اخلا�سة 
الإدارة  ب��ني  م��وزع��ني  الداخلية  وزارة  يف  الوظيفي 
اجلنائية  واملعلومات  الأدلة  واإدارة  للجوازات  العامة 
واإدارة التجهيز كخطوة اأولى للتعاون بني اجلهتني يف 

توظيف ذوي الإعاقة وتدريبهم. 
هناك  اإن  التوظيف  م�سرفة  الن�سر  بدرية  وقالت 
م�سجعة  وا�ستجابة  واجلهات  ال���وزارات  من  تعاونًا 
اأن ق�سم التدريب  يف توظيف ذوي الإعاقة، مو�سحة 
الوظيفي الذي مت افتتاحه من �سنتني ون�سف ال�سنة 
متدرًبا   30 يوظف  اأن  التعاون  هذا  وبف�سل  ا�ستطاع 
وغري  حكومية  موؤ�س�سات  يف  ال��ي��وم  حتى  وم��ت��درب��ة 

حكومية خمتلفة . 
واأ�سارت الن�سر اإلى اأنه ل يوجد اليوم اأي قطري من 
انتظار  لئحة  على  الوظيفي  التدريب  ق�سم  منت�سبي 
الوظائف بل على العك�س هناك لئحة وظائف تنتظر 
اأ�سخا�سًا حتى يتخرجون واأن الق�سم يعمل حالًيا على 
توظيف غري القطريني الذين ل يتعدى عددهم الأربع 
يف  تعاونًا  اجلهات  اأب��رز  من  الداخلية  اأن  واأ�سافت 
مو�سوع التوظيف بالإ�سافة اإلى هيئة املتاحف وجامعة 
قطر واأكادميية قطر وكيوتل حيث مت توظيف متدربني 
اأي توظيف يف كيوتل والعمل يكون  البيئة املحمية  يف 

من داخل املركز.

م�شّمم وفق اأعلى املعايري العاملية

�سيدة قطر الأوىل تفتتح 

املبنى اجلديد ملعهد 

النور للمكفوفني

نا�سر  بنت  م��وزة  ال�سيخة  ال�سمو  �ساحبة  لت  تف�سّ
ف�سملت برعايتها الكرمية موؤخرًا حفل افتتاح املبنى 
اجلديد ملعهد النور للمكفوفني، وقامت �سموها بجولة 
تعريفية اطلعت من خللها على املرافق املختلفة التي 
ي�سمها املعهد كال�سفوف الدرا�سية ووحدة املو�سيقى 

وغرفة امل�سادر ووحدة النطق واللغة.
على  العام  امل�سرف  احلجري  �سيف  الدكتور  وتقّدم 
معهد النور للمكفوفني بال�سكر والعرفان على مبادرة 
�ساحبة ال�سيخة موزة بنت نا�سر بتاأ�سي�س معهد النور 
واخلدمات  ال��ربام��ج  اأف�سل  يوفر  ال��ذي  للمكفوفني 
لذوي الإعاقة الب�سرية، م�سريًا اإلى اأن �سموها د�ّسنت 
وفق  �سّمم  وال��ذي  اجلديد  النور  مبنى  اأم�س  �سباح 
باعتبارها  الفئة  هذه  خلدمة  العاملية  املعايري  اأعلى 

جزءا ل يتجزاأ من املجتمع. 
دعمها  يف  ال�سمو  �ساحبة  جهود  احلجري  د.  وثّمن 
اللحمدود لفئة ذوي الإعاقة، ل �سيما ذوي الإعاقة 
الب�سرية .. لفتًا اإلى اأن املعهد يوّفر كل الإمكانيات 
كل  املكفوفني يف  وتثقيف  لتاأهيل  احلديثة  والتقنيات 
الأثر  لها  كان  �سموها  جهود  واأّن  احلياتية  املجالت 

البالغ يف دمج هذه الفئة باملجتمع.
من جهة اأخرى، لفت د. احلجري اإلى اأن معهد النور 
الإعاقة  تعليمًيا مميًزا يف جمال ذوي  اأ�سبح �سرًحا 
لكافة  مرجًعا  اأ�سبح  املعهد  اأن  م�سيفًا   .. الب�سرية 
مراكز املكفوفني يف العامل للجهود التي بذلها، خا�سة 
اأ�سهمت ب�سكل  اأدوات علمية وو�سائل عاملية  اإنتاج  يف 

كبري يف تطوير قدرات واإمكانيات هذه الفئة. 
افتتح  للمكفوفني  النور  معهد  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
عام 1998م ، ويعمل على تقدمي عدد من اخلدمات 
على  لإعانتهم  الب�سرية  الإع��اق��ة  ل��ذوي  وال��ربام��ج 
تخطي اإعاقتهم وتهيئتهم ليكونوا من الفئات املنتجة 

اجتماعيًا.
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�سمو  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت 
اأقيم  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  اأم���ري 
موؤخرًا حفل تكرمي الفائزين 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب��ج��ائ��زة 
ج���اب���ر الأح�����م�����د اجل���اب���ر 
والتدريب  للبحوث  ال�سباح 
اخلا�سة  الرتبية  جم��ال  يف 
حتت مظلة اليوني�سكو وذلك 
الكويت  جامعة  م�سرح  على 

يف اخلالدية.
و�سهد حفل الفتتاح �سمو ويل 
الأحمد  نواف  ال�سيخ  العهد 
اأحمد  الأم��ة  جمل�س  ورئي�س 
ال�سيوخ  وك��ب��ار  ال�����س��ع��دون 
ونائب رئي�س احلر�س الوطني 
و�سمو  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ 
ال�سيخ نا�سر املحمد ورئي�س 
بالإنابة  ال������وزراء  جم��ل�����س 
احمد  ال�سيخ  الداخلية  وزير 
�سوؤون  وزي��ر  ونائب  احلمود 
الديوان المريي ال�سيخ علي 
يف  امل�سوؤولني  وكبار  اجلراح 

الدولة.
وق����ال وزي����ر ال��رتب��ي��ة وزي��ر 
نايف  د.  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بهذه  ك��ل��م��ة  يف  احل���ج���رف 
اجلائزة  ه��ذه  »اإن  املنا�سبة 
متفردة  بخ�سو�سية  حتظى 
بالن�سبة اإلينا فقد ا�ستحدثتها 
تلبية ملبادرة خا�سة  املنظمة 
الكرمية  امل�����ب�����ادرات  م���ن 
الراحل  ال��ب��لد  اأم��ري  ل�سمو 
اجلابر  الأحمد  ال�سيخ جابر 
ال�سباح - تغمده اهلل بوا�سع 
رح��م��ت��ه - ه���ذه امل���ب���ادرات 
الكرمية التي فا�ست باخلري 

ع��ل��ى وط��ن��ه��ا واأم��ت��ه��ا وعلى 
الإن�سانية كلها«.

واأل���ق���ى مم��ث��ل م��دي��ر عام 
م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ك��و د. 
بهذه  كلمة  الهمامي  حمد 
اجلائزة  اإن  قائًل  املنا�سبة، 
عام  يف  ن�ساأتها  منذ  عملت 
الكويت  م��ن  بتمويل   2002
على ت�سجيع ون�سر الدرا�سات 
الدولية  العلمية  والأب��ح��اث 
الإعاقة  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة 
مكافاأة  خ��لل  من  الذهنية 
يقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اه��م��ات 
واملراكز  واملنظمات  الأفراد 

املتخ�س�سة يف هذا املجال.
واأثنى الهمامي على اإجنازات 
الفائز باجلائزة لعام 2011 
من  ب��ي��ك��ل��ني  دوغ���ل����س  د. 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
على مدى ال�سنوات الأربعني 
الإعاقة  جم��ال  يف  الأخ���رية 

الذهنية.
وق�����ال ال���ف���ائ���ز ب��اجل��ائ��زة 
خلل  اإن��ه  بيكلني  دوغل�س 
امل��وؤ���س�����س��ات  يف  اأب���ح���اث���ه 
التعليمية حر�س على معرفة 
للإعاقة  الجتماعي  املعنى 
العقلية التي عرفت بعد ذلك 
بالتخلف العقلي. م�سيفًا اأن 
هذه  وراء  احلقيقي  داف��ع��ه 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ب���داأه���ا منذ 
اإلى  تطلعه  هو  1969م  عام 
الإعاقة  ذوي  يحت�سن  عامل 
اأو  انعزال  دون  من  العقلية 
التعامل  م�ستوى  من  تقليل 
الإن�ساين معهم اأو ن�سيانهم.

م الفائزين بجائزة جابر  �سمو اأمري الكويت يكرَّ

الأحمد للرتبية اخلا�سة
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لدى رعايتها مهرجان »اإ�شراقة اأمل«.. 
اأمثال الأحمد:

اهتموا بذوي 

الحتياجات اخلا�سة 

بعيداً عن ال�سيا�سة

الوعي  اأهمية  الأحمد  اأمثال  ال�سيخة  اأك��دت 
واح��رتام  املجتمع  يف  الإع��اق��ة  ذوي  بحقوق 
اإلى  احلكومة  ودعت  تنظمها،  التي  القوانني 
اأن ت�سهل كل حقوق ومطالب هذه الفئة، واأن 
القانون  يخالفون  من  على  العقوبات  ت�سدد 

كالذين ي�ستغلون مواقف �سيارات املعاقني.
اإ�سراقة  مهرجان  رعايتها  خلل  �سددت  كما 
البيوت  جتهيز  ���س��رورة  على  م��وؤخ��رًا،  اأم��ل، 
التي ي�سكنها ذوي الإعاقة بت�سهيلت تتنا�سب 
�سهولة  اإل��ى  ي��وؤدي  مبا  ال�سحية  واأو�ساعهم 
تعاطيهم مع احلياة فيها، متمنية من احلكومة 
الأمور وت�سع م�سلحة هذه  اأن تنظر يف هذه 
اأمورها  مع  ت�سيعها  ول  اأعينها  ن�سب  الفئة 

ال�سيا�سية.
من جانبه، اأكد رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو 
املنتدب بال�سركة التجارية العقارية عبدالفتاح 
معريف اأن هذا املهرجان �سيعقد ب�سكل دوري 
لتحقيق م�سالح فئة ذوي الإعاقة، معربا عن 
ال�سيخة  مع  املثمر  بالتعاون  واعتزازه  فخره 

اأمثال يف العمل التطوعي.
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اأخبارعمان

برنامج تدريبي يف اإ�سرتاتيجيات 

الإر�ساد الجتماعي لذوي الإعاقة

للربامج  العامة  املديرية  يف  ممثلة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  نظمت 
التعليمية دائرتي الأن�سطة والتوعية الطلبية ودائرة الرتبية اخلا�سة، 
لذوي  الجتماعي  الإر�ساد  »ا�سرتاتيجيات  بعنوان:  تدريبيًا  برناجمًا 

الإعاقة«، وذلك مبدر�سة الأمل لل�سم باخلوير.
هدف الربنامج اإلى اإك�ساب امل�ساركني مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة، 
وتدريبهم على درا�سة احلالت الفردية لذوي الإعاقة وفق ال�ستمارات 
املعدة لذلك،واحلد من التحديات، واملعوقات التي توؤثر على �سري العمل 
امل�ساركني  واإك�ساب  الجتماعي،والنف�سي يف مدار�س الرتبية اخلا�سة، 
اخلطوات الإجرائية لتفعيل الربامج الإر�سادية )الجتماعية والنف�سية 
وال�سلوكية( لطلب مدار�س الرتبية اخلا�سة، وت�ستهدف الأخ�سائيني 
الداخلي  ال�سكن  وم�سريف  النف�سيني،  والأخ�سائيني  الجتماعيني، 
اخلطاب  ب��ن  عمر  معهد  وه���ي:  ال��ث��لث  اخلا�سة  الرتبية  مب��دار���س 
وت�ستمر  الفكرية،  الرتبية  ومدر�سة  لل�سم  الأمل  ومدر�سة  للمكفوفني 

احللقة ملدة ثلثة اأيام متتالية.
الأخ�سائي  العمل منها: خطة عمل  اأوراق  العديد من  و�سهد الربنامج 
امل�سكلت  مع  التعامل  يف  الجتماعي  الأخ�سائي  ودور  الجتماعي 
ال�سلوكية لذوي الفئات اخلا�سة قدمها طلل بن �سامل الرواحي م�سرف 
درا�سة  وفنيات  الطلبية  والتوعية  الأن�سطة  بدائرة  اجتماعي  اإر�ساد 
احلالة الفردية لذوي الفئات اخلا�سة و فنيات يف الإر�ساد قدمها متيم 
والتوعية  الأن�سطة  بدائرة  اجتماعي  اإر�ساد  م�سرف  الرواحي  بن حمد 
الطلبية وا�سرتاتيجيات الربامج الإر�سادية للفئات اخلا�سة ومهارات 
التعامل مع الفئات اخلا�سة قدمتها فاطمة بنت حمد ال�سعيلية م�سرفة 

اإر�ساد اجتماعي بدائرة الأن�سطة والتوعية الطلبية.

املرهون يدعو لتنفيذ 

قرار زيادة ن�سبة توظيف 

ذوي الإعاقة

وزير  امل��ره��ون  عمر  ب��ن  خالد  ال�سيخ  معايل  ق��ال 
اخلدمة املدنية، نائب رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية، 
باأنه يف اإطار تنفيذ قرار جمل�س اخلدمة املدنية يف 
اجتماعه الثاين لعام 2011م واخلا�س بزيادة ن�سبة 
اجلهاز  وح��دات  خمتلف  يف  الإعاقة  ذوي  توظيف 
املدنية  اخلدمة  وزارة  قامت  فقد  للدولة،  الإداري 
مبخاطبة كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة من 

اأجل اللتزام مبا ت�سمنه القرار. 
وحث معايل وزير اخلدمة املدنية نائب رئي�س جمل�س 
الوحدات  كافة  ل��ه،  ت�سريح  يف  املدنية  اخل��دم��ة 
احلكومية ب�سرورة تنفيذ هذا القرار حتقيقا ملبداأ 
وتهيئة  املجتمع  يف  الإعاقة  ذوي  فئة  دمج  اأهمية 
الظروف املواتية لهم للعمل والعتماد على اأنف�سهم 

يف ك�سب العي�س. 
زيادة  يف  القرار  هذا  ي�سهم  اأن  اإلى  معاليه  وتطلع 
يف  الإع��اق��ة  ل���ذوي  تخ�س�س  ال��ت��ي  العمل  ف��ر���س 
اجلميع  واأن  خا�سة  احلكومية  الوحدات  خمتلف 
املبذولة  اجلهود  فزيادة  ذل��ك،  اأهمية  على  متفق 
ويجب  م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  الفئة  هذه  لتوظيف 
على اجلميع التعاون يف هذا اجلانب .. خا�سة واأن 
الوظائف ميكن �سغلها بكفاءة واقتدار  العديد من 

من قبل ذوي الإعاقة.
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ال��رتب��ي��ة  وزارة  د����س���ن���ت 
والتعليم موؤخرًا فرقة ترانيم 
الأم������ل امل��و���س��ي��ق��ي��ة ل���ذوي 
الإعاقة، والتي تعد اأول فرقة 
لذوي  م��در���س��ي��ة  مو�سيقية 
ال�سرق الأو�سط،  الإعاقة يف 
ال�سمو  �ساحبة  رعاية  حتت 
بنت  منى  الدكتورة  ال�سيدة 
فهد اآل �سعيد م�ساعدة رئي�س 
قابو�س  ال�����س��ل��ط��ان  ج��ام��ع��ة 
بح�سور  اخل��ارج��ي  للتعاون 
مديحة  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
وزيرة  ال�سيبانية  اأحمد  بنت 
و�سعادة  والتعليم،  الرتبية 
عبد  بن  علي  بن  م�سطفى 
حمود  وال��دك��ت��ور  اللطيف، 
وكيل  احل��ارث��ي  خلفان  ب��ن 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
وذلك مب�سرح وزارة الرتبية 

والتعليم.
الفرقة  ه����ذه  يف  و����س���ارك 
ط��ل��ب��ة م���ن م��در���س��ة الأم���ل 
ل��ل�����س��م، وم��ع��ه��د ع��م��ر بن 
اخل�����ط�����اب ل��ل��م��ك��ف��وف��ني، 
وت�سمن  الفكرية.  واملدر�سة 

عدد  ع��زف  احلفل  برنامج 
الفردية  امل��ق��ط��وع��ات  م���ن 
اأغنية  م��ن��ه��ا:  واجل��م��اع��ي��ة 
عمان املحبة اأدتها املجموعة، 
اأم  ي��ا  تكتك  »ت���ك  واأغ��ن��ي��ة 
نور  الطالبة  غنتها  �سليمان« 
بنت مرهون اخلرو�سية من 
مدر�سة الأمل لل�سم، وعزف 
واآلة  الأورج  اآلة  على  منفرد 

الأك�سيليفون.
ويهدف حفل تد�سني الفرقة 
اإل������ى اك���ت�������س���اف امل���واه���ب 
الإعاقة  ذوي  من  املو�سيقية 

بالوزارة،  امل��دار���س  بجميع 
وتنمية هذه املواهب لديهم، 
الرتبية  وزارة  نهج  وترجمة 
والتعليم يف جتويد اخلدمات 
التعليمية املقدمة للطلبة من 

ذوي الإعاقة.
ال�سمو  ���س��اح��ب��ة  وق���ال���ت 
بنت  منى  الدكتورة  ال�سيدة 
فهد اآل �سعيد م�ساعدة رئي�س 
قابو�س  ال�����س��ل��ط��ان  ج��ام��ع��ة 
وراعية  اخل��ارج��ي  للتعاون 
الكبري  ال�سرف  يل  احلفل: 
واأخواتي  اأخوتي  اأ�سارك  اأن 

من ذوي الإعاقة يف حفلهم، 
املجتمع،  يف  مهمة  فئة  فهم 
وفئة معطاءة يف عمان، فانا 
والتعليم على  اأبارك للرتبية 
هذه املبادرة الرائعة والأولى 
لهم  واأمت��ن��ى  ال�سلطنة،  يف 
تقدمي املزيد يف هذا املجال، 
العطاء  من  املزيد  نرى  واأن 

لهذه الفئة.
معايل  �سرحت  جهتها  م��ن 
الدكتورة مديحة بنت اأحمد 
الرتبية  وزي���رة  ال�سيبانية 
بهذه  �سعدنا  قائلة:  والتعليم 
الح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي اأب����رزت 
ذوي  من  الطلبية  املواهب 
بالذكر  اجل��دي��ر  الإع���اق���ة. 
هو  الفرقة  ه��ذه  تد�سني  اأن 
الأول من نوعه على م�ستوى 
التجارب  ويعد من  ال�سلطنة 
الفريدة على م�ستوى ال�سرق 
لدمج  ب��ال��ن�����س��ب��ة  الأو����س���ط 
»الإعاقة  الثلث  الإع��اق��ات 
الب�سرية  والإعاقة  ال�سمعية 
فرقة  يف  العقلية«  والإع��اق��ة 

مو�سيقية واحدة.

»ترانيم الأمل«.. اأول فرقة مو�سيقية لذوي 

الإعاقة يف ال�سلطنة



ال����������دورة، حتت  ع���ق���دت 
التقارير  »اإع���داد  ع��ن��وان: 
حقوق  لت��ف��اق��ي��ة  امل���وازي���ة 
الإعاقة«،  ذوي  الأ�سخا�س 
ب���رع���اي���ة ����س���ع���ادة وزي����رة 
والتنمية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���دك���ت���ورة 
البلو�سي،  حممد  فاطمة 

تنفيذ  م�����س��روع  و���س��م��ن 
والإ�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 
الوطنية حلقوق الأ�سخا�س 
بالتعاون  الإع���اق���ة،  ذوي 
الأم��م  ب��رن��ام��ج  مكتب  م��ع 
 UNDP الإمنائي  املتحدة 
العليا  واللجنة  بالبحرين 
املعاقني  ����س���وؤون  ل��رع��اي��ة 

اخلليجية  واجل���م���ع���ي���ة 
وذل����ك خلل  ل���لإع���اق���ة، 
الفرتة من 25 – 26 مار�س 

2012م.

اإ�شادة الأمم املتحدة
ومت�����ح�����ورت اجل���ل�������س���ات 
اأن�سطة حول  العمل  واأوراق 

واتفاقية  الإع��اق��ة،  مفهوم 
الأ���س��خ��ا���س ذوي  ح��ق��وق 
التقارير  واإع��داد  الإعاقة، 
احلكومية واملوازية املتعلقة 
ب��الت��ف��اق��ي��ة، م���ن خ��لل 
اخل���رباء يف  م��ن  جمموعة 
هذا املجال من دول اخلليج 

والوطن العربي.

د. فاطمة البلو�سي، اأ�سارت 
امل�سادقة  عملية  اأن  اإل��ى 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ات  على 
ال��دول  ت��ق��دم  اأن  ت�ستلزم 
عن  تقارير  دوري  وب�سكل 
يف  املتحققة  الإجن������ازات 
اإط����ار ك��ل ات��ف��اق��ي��ة، وعن 
الإج������راءات امل��ت��خ��ذة من 
امل�سادقة  ال���دول���ة  ق��ب��ل 
مو�سوع  �سيا�ساتها  لو�سع 
هنا  ومن  الفعلي،  التطبيق 
ال���دورة  ه��ذه  اأهمية  ت��اأت��ي 
اإلى  تهدف  التي  التدريبية 
تدريب امل�سئولني عن تفعيل 
هذه التفاقية ومتابعتها مع 
رعاية  جم��ال  يف  العاملني 
تقوية  واإل����ى  الأ���س��خ��ا���س 
ق�����درات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
احلكومية  غري  واملنظمات 
يف جمال التمكني يف اإعداد 
التقارير الوطنية والتقارير 
املعتمدة  واآلياتها  املوازية 
لدى وكالت الأمم املتحدة 
م�ستوى  على  �سواء  املعنية، 
املعطيات  وجتميع  الر�سد 
م�ستوى  على  اأو  ومعاجلتها 
واإب���راز  �سياغتها،  كيفية 
و�سبل  والعوائق  النجاحات 
اأ�س�س  التفاقية على  اإنفاذ 

قيا�س  وم��وؤ���س��رات  علمية 
وا�سحة. 

ال�سيد  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
فرا�س غرايبة، نائب املمثل 
امل��ق��ي��م ل���ربن���ام���ج الأم����م 
هذه  اأن  الإمنائي،  املتحدة 
مع  ب��امل��وازاة  تاأتي  الور�سة 
اأن�سطة و�سع الإ�سرتاتيجية 
ذوي  للأ�سخا�س  الوطنية 
الإعاقة التي مت النتهاء من 
النهائية  م�سودتها  �سياغة 
التفاقية  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة 
ذوي  للأ�سخا�س  الدولية 

التزامنا  لتوؤكد  الإع��اق��ة، 
الرتقاء  �ساأنه  من  ما  بكل 
الفئة  لهذه  املوجه  بالعمل 
من املواطنني البحرينيني، 
ع�����رب اأف���������س����ل ال�����س��ب��ل 
خمتلف  م���ن  وال���ت���ج���ارب 
البلدان التي نتواجد فيها. 

غرايبة  ال�����س��ي��د  واأ�����س����اد 
بذلها  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 
ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى و���س��ع 
وزارة  يف  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتنمية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
وجمعيات  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

واملهتمني  امل��دين  املجتمع 
من كافة اجلهات.

اإجراءات وا�شحة
�سلح  م��ه��ن��د  ال���دك���ت���ور 
����س���وؤون  ال���ع���زة خ��ب��ري يف 
الإعاقة يف اململكة الأردنية 
ورقة عمل  الها�سمية، قدم 
املدين  »ال��ر���س��د  ب��ع��ن��وان: 
و�سرعية  ال�سرعية  �سلطة 
خللها  اأك����د  ال�����س��ل��ط��ة«، 
حقوق  اتفاقية  ر���س��د  اأن 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
توؤدي اإلى تعزيز هيبة الدولة 
و�سلطانها من خلل اإنفاذ 
اأحكام الن�سو�س القانونية 
وفر�س احرتامها واللتزام 
هيبة  توطيد  وكذلك  بها، 

الدورة التدريبية النوعية لكتابة التقارير املوازية يف مملكة البحرين، �شارك يف اأعمالها 90 
�شخ�شًا من جهات ر�شمية واأهلية خمتلفة. وحققت الدورة من خالل جل�شات عملها وبرناجمها 
على مدى يومني واأوراق عملها املتميزة هدفها الرئي�شي واملتمثل يف التعرف على الآليات واملعايري 
واملنهجيات لكيفية اإعداد وكتابة التقارير املوازية، وتدريب امل�شاركني على املنهجية العلمية 

املنا�شبة يف الر�شد واملتابعة لتنفيذ اللتزامات املقررة يف التفاقية الدولية.

التقارير املوازية..
دورة تدريبيــة نـاجحــة بالبحــريــن

اجلمعية اخلليجية �شاركت يف تنظيمها:

اجلل�شــات واأوراق العمــل قدمهــا خــراء 
خليجيــون وعرب ومتحــورت حول اإعداد 

التقارير احلكومية واملوازية
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رعاية  جم��ال  يف  العاملني 
تقوية  واإل����ى  الأ���س��خ��ا���س 
ق�����درات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
احلكومية  غري  واملنظمات 
يف جمال التمكني يف اإعداد 
التقارير الوطنية والتقارير 
املعتمدة  واآلياتها  املوازية 
لدى وكالت الأمم املتحدة 
م�ستوى  على  �سواء  املعنية، 
املعطيات  وجتميع  الر�سد 
م�ستوى  على  اأو  ومعاجلتها 
واإب���راز  �سياغتها،  كيفية 
و�سبل  والعوائق  النجاحات 
اأ�س�س  التفاقية على  اإنفاذ 

قيا�س  وم��وؤ���س��رات  علمية 
وا�سحة. 

ال�سيد  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
فرا�س غرايبة، نائب املمثل 
امل��ق��ي��م ل���ربن���ام���ج الأم����م 
هذه  اأن  الإمنائي،  املتحدة 
مع  ب��امل��وازاة  تاأتي  الور�سة 
اأن�سطة و�سع الإ�سرتاتيجية 
ذوي  للأ�سخا�س  الوطنية 
الإعاقة التي مت النتهاء من 
النهائية  م�سودتها  �سياغة 
التفاقية  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة 
ذوي  للأ�سخا�س  الدولية 

التزامنا  لتوؤكد  الإع��اق��ة، 
الرتقاء  �ساأنه  من  ما  بكل 
الفئة  لهذه  املوجه  بالعمل 
من املواطنني البحرينيني، 
ع�����رب اأف���������س����ل ال�����س��ب��ل 
خمتلف  م���ن  وال���ت���ج���ارب 
البلدان التي نتواجد فيها. 

غرايبة  ال�����س��ي��د  واأ�����س����اد 
بذلها  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 
ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى و���س��ع 
وزارة  يف  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتنمية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
وجمعيات  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

واملهتمني  امل��دين  املجتمع 
من كافة اجلهات.

اإجراءات وا�شحة
�سلح  م��ه��ن��د  ال���دك���ت���ور 
����س���وؤون  ال���ع���زة خ��ب��ري يف 
الإعاقة يف اململكة الأردنية 
ورقة عمل  الها�سمية، قدم 
املدين  »ال��ر���س��د  ب��ع��ن��وان: 
و�سرعية  ال�سرعية  �سلطة 
خللها  اأك����د  ال�����س��ل��ط��ة«، 
حقوق  اتفاقية  ر���س��د  اأن 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
توؤدي اإلى تعزيز هيبة الدولة 
و�سلطانها من خلل اإنفاذ 
اأحكام الن�سو�س القانونية 
وفر�س احرتامها واللتزام 
هيبة  توطيد  وكذلك  بها، 

الدورة التدريبية النوعية لكتابة التقارير املوازية يف مملكة البحرين، �شارك يف اأعمالها 90 
�شخ�شًا من جهات ر�شمية واأهلية خمتلفة. وحققت الدورة من خالل جل�شات عملها وبرناجمها 
على مدى يومني واأوراق عملها املتميزة هدفها الرئي�شي واملتمثل يف التعرف على الآليات واملعايري 
واملنهجيات لكيفية اإعداد وكتابة التقارير املوازية، وتدريب امل�شاركني على املنهجية العلمية 

املنا�شبة يف الر�شد واملتابعة لتنفيذ اللتزامات املقررة يف التفاقية الدولية.

التقارير املوازية..
دورة تدريبيــة نـاجحــة بالبحــريــن

اجلمعية اخلليجية �شاركت يف تنظيمها:

اجلل�شــات واأوراق العمــل قدمهــا خــراء 
خليجيــون وعرب ومتحــورت حول اإعداد 

التقارير احلكومية واملوازية
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وتاأكيد  الدولية  الن�سو�س 
علوها على ما عداها خلل 
عند  الد�ستورية  الن�سو�س 
الفقه الراجح، واللتزامات 
على  ال��دول��ة  قطعتها  التي 

نف�سها.
وفيما يتعلق باأطراف عملية 
الر�سد، اأ�سار الدكتور العزة 
الدولة الطرف يف  اأن:  اإلى 
التفاقية، وذلك من خلل 
اآلية وطنية م�ستقلة تراعي 
حتكم  التي  باري�س  مبادئ 
واملعاهد  امل��ج��ال�����س  ع��م��ل 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية 
املدين  املجتمع  ومنظمات 
احلقوقيون  وال��ن��ا���س��ط��ون 
ذوي  الأ�سخا�س  وخا�سة 
ومنظماتهم  الإع�����اق�����ة 

يعر�س  ف��ي��م��ا  وال��ق�����س��اء 
ودع��اوى  ق�سايا  م��ن  عليه 
وا�ستفتاءات وجلنة الر�سد 

الدولية.
وقال باأن متطلبات الر�سد 
حتديد  فيها  ينبغي  الفّعال 
بني  واملهام  الخت�سا�سات 
اجلهات والدوائر التنفيذية 
الوثيق  والتن�سيق  املختلفة 
التنفيذية  اجل���ه���ات  ب���ني 
ال��دول��ة  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات يف ما 
بينها واآلية جلمع املعلومات 
وتدقيقها  وت�����س��ن��ي��ف��ه��ا 
البحوث  واإج��راء  وتوثيقها 
والإح���������س����اءات واإن�����س��اء 
واأي�سًا  البيانات،  ق��اع��دة 
الت�ساور الوثيق مع املعنيني 

يف ق�سايا الإعاقة من خلل 
وتوزيع  احل����وار  ج��ل�����س��ات 
وحتليلها،  الإ���س��ت��ب��ان��ات 
متعدد  عمل  فريق  واإع��داد 
لل�سطلع  التخ�س�سات 

مبهمة الر�سد.
الدكتورة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
خبرية  ال�����س��وي��دي  اآم���ن���ة 
����س���وؤون الإع���اق���ة يف دول��ة 
قطر باأن مفهوم الر�سد يف 
�سياق حقوق الإن�سان ي�سري 
وتدقيق  متابعة  عملية  اإلى 
ال����دول  ك��ان��ت  اإذا  ف��ي��م��ا 
املتطلبات  ت��ل��ب��ي  ب��ال��ف��ع��ل 
امل����ح����ددة ل��لت��ف��اق��ي��ات 
ر�سد  عن  م�سئولة  فالدول 
اإ�سافة  بنف�سها  اأن�سطتها 
ت��اأك��ده��ا م��ن ح�سول  اإل���ى 

ر�سد م�ستقل. 
التنفيذ  م�����س��ط��ل��ح  اأم�����ا 
الفعلي  التنفيذ  اإلى  في�سري 
تن�س  ال��ت��ي  ل��لل��ت��زام��ات 
عليها التفاقية على اإعتبار 
اأن هذا هو الفعل املتوقع بعد 
تبني الدولة للتفاقية، ففي 
الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية 
ذوي الإعاقة ي�سمل التنفيذ 
املطلوبة  العمليات  جميع 
فيها  مبا  التفاقية  لتفعيل 
اإ�سلح القانون وال�سيا�سات 
وال����ت����دري����ب وال����رق����اب����ة 
امل�����س��ت��م��رة وال��ت��ك��ي��ف مع 
و�سمان  اجلديدة  الأو�ساع 
التحقيق املت�ساعد للحقوق 
والجتماعية  القت�سادية 

والثقافية . 

واأ�سافت اأن التفاقية تن�س 
ع��ل��ى ال��ر���س��د م���ن خلل 
ثلث اإجراءات: اأوًل: تتعهد 
الدول يف التفاقية بتقدمي 
دوري  اأ�سا�س  على  تقارير 
املتخذة  ال��ت��داب��ري  ب�����س��اأن 
مبوجب  التزامها  لتنفيذ 
التفاقية وب�ساأن التقدم يف 

هذا ال�سدد.
اأن يكون الر�سد من  ثانيًا: 
خلل اللجنة املعنية بحقوق 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
النظر  الأ�سا�سية  ومهمتها 
املقدمة  التقارير  ه��ذه  يف 
م��ن ال����دول الأط�����راف يف 
التفاقية وتقدمي اقرتاحات 
اأجل  من  اإليها  وتو�سيات 

تعزيز تنفيذ التفاقية.
البلغات  ت��ق��دمي  وث��ال��ث��ًا: 
التحقيق  واإج��راء  الفردية 
على  ب��ال��ت�����س��دي��ق  وه�����ذا 
ال���ربوت���وك���ول الخ��ت��ي��اري 

للتفاقية. 
اإنه يتعني  واختتمت بالقول 
اأن يت�سمن اإطار العمل اآلية 
م�ستقلة واحدة اأو اأكرث واأن 
املن�ساأ  العمل  اإط���ار  يكون 
ال�سطلع  ع��ل��ى  ق������ادرًا 
منا�سب  ب�����س��ك��ل  ب��ولي��ت��ه 
لتعزيز التفاقية وحمايتها 
ور�سد تنفيذها  ويجب على 
وبخا�سة  امل���دين  املجتمع 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
واملنظمات التي متثلهم اأن 
ب�سورة  وي�ساركوا  يهتموا 

كاملة يف عملية الر�سد. 

برنامــج الأمــم املتحــدة الإمنائــي اأ�شــاد 
ن�شو�ــس  لتنفيــذ  البحرينيــة  باجلهــود 
التفاقية الدولية حلقوق ذوي الإعاقة
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حتــدوا  الإعـــاقـــة  ذوي  الأ�ــشــخــا�ــس 
واأثبتوا  الإعــاقــات،  من  ــواع  اأن جميع 
اأنــهــم قـــــادرون عــلــى خــو�ــس خ�شم 
اأجل  من  ال�شر�شة  ومعاركها  احلياة 
على  ومقدرتهم  اأو�شاعهم،  حت�شني 
حتمل �شعوبات العمل، وكتب كل معاق 
زالوا  ق�شة جناح، وبرغم من ذلك ما 
يواجهون قلة ن�شبية يف فر�س العمل.

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
�سنعت  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج��ي 
نظرياتها  حت��اك��ي  جت����ارب 
العاملية يف رعاية ودمج ذوي 
القطاعات  تخو�س  الإعاقة، 
احل����ك����وم����ي����ة والأه����ل����ي����ة 
جديدًا  حت��دي��ًا  واخل��ا���س��ة 
ن�سو�س  تطبيق  يف  يتمثل 
ال��دول��ي��ة حلقوق  الت��ف��اق��ي��ة 
الإعاقة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
من اأجل النتقال من مفهوم 
»امل�ساواة«  اإل���ى  »ال��رع��اي��ة« 

فر�س  توفري  تتطلب  وال��ت��ي 
عالية  ج���ودة  ذات  وظيفية 

لذوي الإعاقة.
امل�سئولون  ي��ج��ي��ب  وه���ن���ا 
والنا�سطون  والأك��ادمي��ي��ون 
اإلى  التالية:  الت�ساوؤلت  على 
الهتمام  يت�ساعد  مدى  اأى 
الر�سمي وال�سعبي بالق�سية؟ 
الإعاقة  ذوي  زال  م��ا  وه��ل 
حم�سورون يف نطاق وظائف 
ا�ستطاعوا  اأم  ب��ع��ي��ن��ه��ا؟ 
اقتحام فر�س وظيفية اأف�سل 

ذوي  مبهرة  مناذج  وت�سكيل 
الإعاقة وغري ذوي الإعاقة؟ 
لتحقيق  املتطلبات  هي  وم��ا 
والو�سول  الكاملة  امل�ساواة 
اإلى النقطة »�سفر« يف ن�سبة 

البطالة بني ذوي الإعاقة؟!

الن�شبة »�شفر«
اخل���������س����رم����ي،  �����س����ح����ر  د. 
ق�سم  ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو 
بجامعة  اخلا�سة  الرتبية 
اأن  اإلى  اأ�سارت  امللك �سعود، 

ذوي  ب��ني  م��وج��ودة  البطالة 
الإعاقة  ذوي  وغري  الإعاقة 
على  الطرفني  لإقبال  نظرًا 
حت�سيل  يف  والرغبة  التعلم 
ف���ر����س وظ��ي��ف��ي��ة اأف�����س��ل، 
توليد  ق��ل��ة  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ن�سبيًا، وهو ما  العمل  فر�س 
يعني باملح�سلة الأخرية اأنها 
ظاهرة ل تتعلق ذوي الإعاقة 

فقط.
الر�سمي  اله��ت��م��ام  وح���ول 
الق�سية،  ب��ه��ذه  وال�����س��ع��ب��ي 

اأكادمييون وم�شئولون حكوميون ونا�شطون:

خطوات نحو امل�ساواة الكاملة

توظيف ذوي الإعاقة..
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هناك  اأن  �سحر  د.  اأك���دت 
املجتمع  يف  »وقفة«  ي�سبه  ما 
اأج���ل احل�سول  م��ن  امل���دين 
ذوي  العمل  يف  احل��ق  على 
الإعاقة، كما اأن هناك اإدارة 
ذوي  لتوظيف  متخ�س�سة 
الإعاقة تابعة لوزارة ال�سئون 
مييز  م��ا  اأم���ا  الجتماعية، 
فيتمثل  ال�سعودية  التجربة 
خلدمة  ال��ع��ل��م  ت��وظ��ي��ف  يف 
حيث  الإعاقة،  ذوي  ق�سايا 
�سلمان  الأم���ري  مركز  يقوم 
بعمل  اجلامعات  من  وع��دد 
درا�����س����ات م��ي��دان��ي��ة ح��ول 
»توظيف ذوي الإعاقة«، ويف 
درا�سة  اأك��ت��ب  الإط����ار  ه��ذا 
ميدانية حاليًا عن الطالبات 
اخلريجات من اجلامعة من 
ارتباط  ومدى  الإعاقة  ذوي 
الدرا�سية  التخ�س�سات 
وظيفية  ف���ر����س  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

اأف�سل.
عقبات  هناك  اأن  واأ�سافت 
تقف يف طريق ذوي الإعاقة 
اأثناء بحثهم عن فر�س عمل، 
التي  التحديات  عن  تختلف 
الإعاقة،  ذوي  غري  يواجهها 
اختبارات  اأن  اأهمها:  وم��ن 
تكييفه  ي��ت��م  مل  ال��ك��ف��اءات 
يجعلهم  مما  الإع��اق��ة  ذوي 
اجتيازه،  على  قادرين  غري 
ال�سفقة  ن��ظ��رة  ا���س��ت��م��رار 
من  حققوه  ما  رغم  نحوهم 
اإجن�����ازات وم���ا اأث��ب��ت��وه من 

كفاءات. 
الإع��اق��ة  ذوي  اأن  واأك�����دت 
مناذج  ت�سكيل  ا�ستطاعوا 
متنعهم  ومل  لغريهم  ملهمة 
اإع��اق��ت��ه��م م���ن ال�����ربوز يف 
التي  وامل����ج����الت  امل��ج��ت��م��ع 
على  وم��ن��ه��م  ب��ه��ا،  يعملون 
نا�سر  الدكتور  املثال:  �سبيل 

البارز يف  الأكادميي  املو�سى 
اأبحاث الإعاقة والذي اأ�سبح 
احلكوميني  امل�سئولني  اأح��د 
واملذيع  الإع��اق��ة،  قطاع  يف 
من  وغ��ريه  ال�سهري  �سلمان 

املذيعني من ذوي الإعاقة.
اأهمية  اإل��ى  �سحر  د.  ودع��ت 
رف���ع م�����س��ت��وي��ات وك���ف���اءات 
الإعاقة مبا يتلءم مع  ذوي 
متطلبات �سوق العمل، قائلة: 
»م���ن ب��ني ط��ال��ب��ات��ي واح���دة 
جمال  يف  ت��خ��رج��ت  كفيفة 
الإعاقة الفكرية واأنا متاأكدة 
يف  العمل  ت�ستطيع  لن  اأنها 
تخرجها«،  بعد  املجال  هذا 
مطالبًة بتاأهيل ذوي الإعاقة 
يتنا�سب  ومبا  عالية  بجودة 
توفري  م����ع  ظ���روف���ه���م  م����ع 
لعملهم  امل�����س��ان��دة  ال��ب��ي��ئ��ة 
والت�سهيلت املتعلقة باأوقات 
العمل وطبيعته، وذلك حتى 

ن�سل اإلى الن�سبة »�سفر« يف 
بطالة ذوي الإعاقة.

اإحجام ذوي الإعاقة!
فوزية حممد خداد معترب، 
رئ����ي���������ص ق�������س���م ال����ت����دري����ب 
وال���ت�������س���غ���ي���ل وامل����ت����اب����ع����ة، 
ذوي  املهني  التاأهيل  ب���اإدارة 
الرعاية  ق���ط���اع  الإع���اق���ة، 
وزارة  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة، 
دولة  الجتماعية،  ال�سئون 
احلكومة  اأن  اأك��دت  الكويت 
واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 
بهذه  جميعًا  مهتمون  املدين 
الق�سية، ومواد القانون رقم 
يف  تن�س  2010م،  ل�سنة   8
التاأهيل  على  الرابع  ف�سلها 
ق���رار  اأن  ك��م��ا  وال��ت�����س��غ��ي��ل 
جمل�س اخلدمة املدنية ل�سنة 
2000م ن�س على تعيني ذوي 
الإعاقة بوزارات الدولة دون 
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التوظيف  بنظام  الل��ت��زام 
م��ن اآل��ي��ة ال��ت��ع��ي��ني وال����دور 

والتخ�س�س.
ال��وظ��ائ��ف  اأن  واأ����س���اف���ت 
بجهة  مرتبطة  امل��ع��رو���س��ة 
والتخ�س�س  ال����درا�����س����ة 
املهني  ال��ت��دري��ب  وم��ع��اه��د 
ب���اإدارة  التدريب  ب��رام��ج  اأو 
التاأهيل املهني لذوي الإعاقة 
منجد،  خ���ي���اط،  ك��وظ��ي��ف��ة 
جنار، م�ساعد اأول فني ر�سم، 
مطبعة،  فني  اأول  م�ساعد 
ت�سوير،  ده�����ان،  جت��ل��ي��د، 
مدخل بيانات، اأمني خمزن، 
ملحظ  ح�����س��اب��ات،  ك��ات��ب 
معاملت،  منفذ  اجتماعي، 
م�ساعد اأول فني زراعة، فني 
ثاين ديكور، فني ات�سالت، 
بدالة،  ات�����س��الت،  م��اأم��ور 
م�ساعد ثاين فني ميكانيك.

وق��ال��ت ال�����س��ي��دة ف��وزي��ة اإن 
احلديث عن وجود بطالة بني 
غري  بالكويت  الإع��اق��ة  ذوي 
دقيق نظرًا لعدم اإقبال ن�سبة 
منهم على العمل واعتمادهم 
على امل�ساعدات الجتماعية 
اأو  الجتماعية،  واحل��واف��ز 
عدم رغبة اأولياء اأمورهم يف 
اأن الراتب  ذلك على اإعتبار 

اأو خ�سية و�سع  اأقل،  �سيكون 
اأمام  خا�سة«  »ح��ال��ة  �سفة 
زواج  يعيق  ق��د  مب��ا  بياناته 

ذوي الإعاقة.
اأن  فوزية  ال�سيدة  وك�سفت 
فيما  م�ستمرة  الدولة  جهود 
يتعلق بتكافوؤ الفر�س وتي�سري 
ما  وه��و  ال�سامل،  ال��و���س��ول 
ب������روز من����اذج  ����س���اه���م يف 
يف  الإع��اق��ة  ذوي  من  كثرية 
واملهنية  الأكادميية  احلياة 

والتطوعية.
توعية  �����س����رورة  وارت��������اأت 
الإعاقة  ذوي  اأم���ور  اأول��ي��اء 
بالوظيفة  النخراط  باأهمية 
ك����ج����زء م����ن ق�����وة ال��ع��م��ل 
علجية  وكركيزة  الوطنية 
ال�سحة  م��ن  ن���وع  لتحقيق 
خلل  من  وذل��ك  النف�سية، 
املقروءة  الإعلمية  الو�سائل 
وامل�سموعة واملرئية والإعلم 
برامج  واإع��داد  الإلكرتوين، 
العام  القطاع  م��ع  تدريبية 
واخلا�س للتاأكيد على حاجة 
من  للعاملني  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
ال�ستعانة  مع  الإعاقة،  ذوي 
واخلربة  الخت�سا�س  بذوي 
املناهج  وتطوير  تعديل  يف 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال�����ربام�����ج 

وكذلك  واملهنية،  التدريبية 
الإع��اق��ة يف  اأ�سر ذوي  دم��ج 
مع  التوا�سل  مهارات  تنمية 
ال��ع��م��ل مب��ا يفيد  اأ���س��ح��اب 
للعاملني  نظرتهم  بتغيري 
تقدمي  مع  الإعاقة  ذوي  من 
لأ�سحاب  امل�ستمر  ال��دع��م 

العمل.

»كوتا« التوظيف
���س��ل��م��ان م��ن�����س��ور درب���ا����ص، 
رئي�ص جمعية الجتماعيني 
هناك  اأن  اأك��د  البحرينية، 
جهود مبذولة على امل�ستويني 
اأجل  الر�سمي وال�سعبي، من 
معاجلة ق�سية توظيف ذوي 
الإعاقة بال�سكل الذي يحقق 
عمليًا  وي���رتج���م  امل�������س���اواة 
الدولية  التفاقية  ن�سو�س 
الأ���س��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 
ذوي  اأن  م�ستدركًا  الإعاقة، 
�سعبًا  رقمًا  يظلون  الإعاقة 
مملكة  يف  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يف 
البحرين و�سائر دول جمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، حيث 
معينة  وظ��ائ��ف  ه��ن��اك  اإن 
جهة،  من  عليهم  مق�سورة 

اأو�سع من  ول يجدون فر�سًا 
جهة اأخرى، ويعاين بع�سهم 
بع�س  ب�سبب  البطالة  م��ن 
الذين  الأع���م���ال  اأ���س��ح��اب 
من  توظيفهم  من  يتخوفون 

جهة ثالثة واأخرية.
وف�سر قلة الفر�س الوظيفية 
الإعاقة  ذوي  اأم��ام  املتاحة 
الإعاقات  طبيعة  اإن  بالقول 
واحدة  كل  تتطلب  املختلفة 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى ح����دة اأع���م���ال 
ووظائف معينة، كما اأن بيئة 
اإلى  بحاجة  نف�سها  العمل 
التهيئة لتمكني ذوي الإعاقة 
اأماكن  اإل����ى  ال��و���س��ول  م��ن 

عملهم.
واأ������س�����اف: ه�����ذا ال���واق���ع 
ذوي  ي�����س��ط��ر  امل��ت�����س��اب��ك 
املتاح من  قبول  اإلى  الإعاقة 
وجند  الوظيفية،  ال��ف��ر���س 
التحدي  يقبل  بع�سهم  اأن 
ويثبت  ع��م��ل��ه  يف  وي�����س��ت��م��ر 
رغم  فيه  واإبداعاته  قدراته 
كل ال�سعوبات التي تعرت�س 
ط��ري��ق��ه��م، وجت��رب��ت��ن��ا يف 
بالنماذج  مليئة  البحرين 
املوؤ�س�سات  يف  امل�����س��رف��ة 

د. �شحــر اخل�شرمي: التجربــة ال�شعودية 
لقيا�ــس  العلــم  توظــف  كونهــا  يف  تتميــز 
ارتب��اط التخ�ص�ص باحل�ص��ول على فر�ص 

اأف�شل

الفر�ــس وتي�شــري  فوزيــة خــداد: تكافــوؤ 
الو�شــول ال�شامــل، �شاهــم يف �شنــع منــاذج 
واملهنيــة  الأكادمييــة  احليــاة  يف  رائــدة 

والتطوعية

د. �سحر اخل�سرميفوزية خداد
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والأه��ل��ي��ة على  احل��ك��وم��ي��ة 
هناك  اأن  ك��م��ا  ال�������س���واء، 
اأ�سحاب  مناذج ممتازة من 
لكننا  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات 
القطاع  اأن  نعرتف  اأن  يجب 
متخوف  زال  م���ا  اخل���ا����س 
ن�سبة  توظيف  الآن من  حتى 

ملئمة من ذوي الإعاقة.
هناك  اإن  درب���ا����س  وق�����ال 
واإقليمية  حم��ل��ي��ة  ق���وان���ني 
ن�سبة  ت�سغيل  ح��ول  وعاملية 
يف  الإع��اق��ة  ذوي  من  معينة 
واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 
عن  تنق�س  اأو  تزيد  الأهلية 
هذه  تفعيل  اإل��ى  داعيًا   ،%5
الواقع  اأر����س  على  الن�سبة 
حتى ي�ستطيع املعاقون العمل 
اأنف�سهم  لإث��ب��ات  ب��اأري��ح��ي��ة 

واأحقيتهم بوظائفهم.
الفر�شة وما بعدها 

املن�سوري،  م��ن��ى  ال�����س��ي��دة 
اأولياء  ج��م��ع��ي��ة  ���س��ر  اأم����ني 
بدولة  الإع��اق��ة  ذوي  اأم���ور 
اأكدت  ال��ع��رب��ي��ة،  الإم������ارات 
الإع��اق��ة   ذوي  امل��وظ��ف  اأن 
ا�ستطاع اأن يثبت جدراته ملن 
الأعمال  اأرب���اب  اأم��ا  حوله، 
يف  ثقة  اأك��رث  اأ�سبحوا  فقد 
العمل  بيئة  اأن  كما  اأداءه، 
تنا�سب  بحيث  تهيئتها  مت 
م�سيفًة  الإع����اق����ة.  ظ���رف 
موجودة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  اأن 
هي  كما  الإعاقة   ذوي  لغري 
لذوي الإعاقة  لكن لبد من 
فالعمل  متطلباتها،  احرتام 
وتدريب  تاأهيل  اإل��ى  بحاجة 
خمتلفة  تعليمية  وم�ستويات 
متنا�سبة  ال��وظ��ي��ف��ة  ل��ت��ك��ون 

اأن  امل��وؤه��لت كما  م��ع ه��ذه 
التطوير والتنمية الذاتية هي 
اأحد �سمانات ال�ستمرار يف 

العمل.
الهتمام  تزايد  اإلى  ونوهت 
بهذه  وال�����س��ع��ب��ي  ال��ر���س��م��ي 
من  يتجلي  وال���ذي  الق�سية 
لفئات  التعليم  فر�س  خلل 
واهتمام  املختلفة،  الإعاقة 
وزارة الداخلية بتاأهيل ذوي 
لهم  العمل  واإيجاد  الإعاقة 
اإ�سافة  �سكنهم،  اأماكن  يف 
اإلى مبادرات الدوائر املحلية 
وغريها  التوظيف  ومعار�س 

الكثري.
الإع��اق��ة  ذوي  اأن  واأك�����دت 
الوظيفي  الأداء  يف  ي��ربزون 
كغريهم واأننا نفخر اأن نائب 
رئي�س الدولة يكرم اأ�سخا�س 

الإعاقة �سمن من  ذوي  من 
اأداءهم  على  تكرميهم  يتم 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���وظ���ي���ف���ي 
وجودهم  اأن  كما  ال��دول��ة، 
يف امل��وؤ���س�����س��ات وال�����وزارات 
رموزًا  منهم  جعل  املختلفة 
عملهم  اأم���اك���ن  تفتقدهم 
حالة  يف  عليهم  وامل��رتددي��ن 

غيابهم.
وح��ت��ى ي��ت��م ال��ق�����س��اء على 
اأو�ساط  يف  نهائيًا  البطالة 
ذوي الإعاقة طالبت ال�سيدة 
منى بالتايل: تطبيق القانون 
الإع����اق����ة  ذوي  ب���اأح���ق���ي���ة 
ال��ت��دري��ب  ب��ع��د  ال��ع��م��ل  يف 
بع�س  يف  النظر  والتاأهيل، 
وعقود  ال��ت��وظ��ي��ف  ���س��روط 
�سروط  تتطلب  والتي  العمل 
اأغلبها �سحية ل تنطبق على 

الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة، 
دعم وت�سجيع املوؤ�س�سات التي 
الأ�سخا�س  وت��وظ��ف  يعمل 
الفر�س  منح  الإعاقة،  ذوي 
املتخ�س�س وتوفري  للتدريب 
كيفية  ي����درك����ون  م���درب���ني 
واخل��ربة  املعلومة  اي�����س��ال 
ل�������ذوي الإع�������اق�������ة، دع���م 
البيئة  بتاأهيل  املوؤ�س�سات 
لأماكن  والعمرانية  امل��ادي��ة 
الأدوات  ت���وف���ري  ال���ع���م���ل، 
على  ت�ساعد  التي  واملعينات 
جمانية  ب�سوره  العمل  اأداء 
باأ�سعار  عليها  احل�سول  اأو 
الدولة،  قبل  م��ن  م��دع��وم��ة 
واإلى  من  املوا�سلت  توفري 
املجال  فتح  العمل،  اأم��اك��ن 
الإع���اق���ة يف  مل�����س��ارك��ة ذوي 
التي  وال����ور�����س  ال�������دورات 
املختلفة  املوؤ�س�سات  تقيمها 
بغ�س النظر عن مكان العمل 
لل�سخ�س املعاق، عدم ح�سر 
وظائف  ���س��م��ن  امل��وظ��ف��ني 
التاأهيل  ت��ق��ل��ي��دي��ة،  معينة 
ح�سب متطلبات �سوق العمل 
�سنوات  بعد  ما  اإلى  والنظر 
التدريب  م��دى  اأو  التدريب 
امل�ستقبلية  للتغريات  تبعًا 
للعمل  امل�ساركة، فتح املجال 
ع���ن ب��ع��د وخ���ا����س���ة ل���ذوي 
النقل  ميثل  الذين  الإع��اق��ة 
م�سكلة  لديهم  واملوا�سلت 
امل�ساريع  ت�سجيع  ك��ب��رية، 
م�ساريع  ودع���م  ال�����س��غ��رية 
دعوة  ال��ن��اج��ح��ة،  الأع���م���ال 
التجارة  وغ���رف  البلديات 
تبني  اإل�����ى  وال�����س��ن��اع��ي��ة 

م�ساريع ذو الإعاقة.

املعقــد،  الواقــع  برغــم  دربا�ــس:  �شلمــان 
انخرط ذوي الإعاقة يف عامل امل�صروعات 
القطــاع  ال�شغــرية والكــرة الن يف ملعــب 

اخلا�س

منــى املن�شوري: للق�شاء نهائيًا على بطالة 
والتاأهيــل،  التدريــب  مــن  لبــد  املعاقــني 
ومراجعة �صروط التوظيف وعقود العمل

منى املن�سوري�سلمان دربا�ص
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ملف العدد

التي  املعوقات  اأن  ويوؤكدون 
تزيد  ���س��ب��ي��ل��ه��م  ت��ع��رت���س 
واإحباطهم  معاناتهم  يف 
وعزلتهم عن املجتمع، طاملا 
التعامل  ثقافة  غياب  اأدى 
مع ذوي الإعاقة اإلى ه�سم 
يتطلب  مم���ا  ح��ق��وق��ه��م، 
باأهمية  ال���وع���ي  ت��ك��ث��ي��ف 
ه���ذه ال�����س��رائ��ح وم��راع��اة 
اأو�ساعهم الجتماعية، واأن 
ت�سطلع كل جهة بدورها يف 

خدمة املعوقني. 
حتديد  ب�سرورة  مطالبني 
املعوقني،  لأج��ور  اأدين  حد 
بح�سب موؤهلتهم، وطبيعة 
اأع���م���ال���ه���م، م���ع م���راع���اة 

الجتماعية،  اأو���س��اع��ه��م 
العمل  ���س��اع��ات  وحت���دي���د 
ال��ي��وم��ي��ة ل����ذوي الإع���اق���ة، 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  واإل�����زام 
بدفع علوة �سنوية م�ستمرة 
منحهم  و�����س����رورة  ل��ه��م، 
وجلميع  لهم  طبيا  تاأمينا 

اأفراد اأ�سرهم.

اتفاقية دولية
وك���ان���ت ات��ف��اق��ي��ة الأم����م 
الأ�سخا�س  حلقوق  املتحدة 
�سكلت  ق��د  الإع���اق���ة  ذوي 
ث�����م�����رة ك�����ب�����رية جل���ه���ود 
املدين  واملجتمع  احلكومات 
ففي  وال���وط���ن���ي،  ال��ع��امل��ي 

دي�سمرب  الأول  ك��ان��ون   13
اجلمعية  اعتمدت  2006م 
هذه  املتحدة  للأمم  العامة 
وبروتوكولها  الت��ف��اق��ي��ة 
الخ����ت����ي����اري وف���ت���ح ب���اب 
�سهر  2007م  يف  توقيعهما 
مار�س، حيث وقعت 81 دولة 

بينها دول عربية.
وتن�س التفاقية على جميع 
الأ���س��خ��ا���س ذوي  ح��ق��وق 
هذه  �سمن  وم��ن  الإع��اق��ة 
عمل  فر�س  اإيجاد  احلقوق 
منا�سبة، فالبحث عن عمل 
م�سكلة توؤرق جميع املعاقني 
على  احلا�سلني  فيهم  مب��ا 
عالية  ع��ل��م��ي��ة  درج�������ات 

ل�سيما يف ظل افتقاد بع�س 
التوظيف  ع��ن  امل�����س��ئ��ول��ني 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
بقدرات  ل��ل��وع��ي  والأه���ل���ي 
للعمل،  وح��م��ا���س��ه  امل���ع���اق 
طاقة  امل��ع��اق  يبقى  وه��ك��ذا 
هذا  انعدام  ب�سبب  معطلة 

الوعي.

النظرة مل تتغري
اأن  يعتقد  البع�س  زال  م��ا 
نظرة املجتمع لهم لن تتغري 
املجتمع  اأف���راد  م��ن  فكثري 
اأن  يرون  امل�سوؤولني  اأو حتى 
ق��درات ه��وؤلء حم��دودة ول 
وظائف  يف  ال��ع��م��ل  ت��ت��ع��دى 

العجلة ت�سري.. ولكن ببطء!

توظيف املعاقني..

ذوي  يثبت  يـــوم،  بعد  يــومــا 
الإعاقة على اختالف درجة 
ونوعية اإعاقتهم، اأنهم قادرون 
ح�شلوا  مــا  متى  العمل  عــل 
على حقوقهم كاملة، كحقهم 
وظائف  عــلــى  احلــ�ــشــول  يف 
اإعاقتهم وموؤهالتهم،  تنا�شب 
وحقهم يف الرعاية ال�شحية، 
وكذا ح�شولهم على امتيازات 
تنقالتهم،  ت�شهل  خــا�ــشــة 
على  احل�شول  من  ومتكينهم 
تلك الوظائف بدون معوقات 
ـــرة املــجــتــمــع  ـــظ وتـــغـــيـــري ن

نحوهم.
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كالأر�سيف اأو اإعداد القهوة 
وال�ساي، ولو نظرنا يف الدول 
اأين  اإل��ى  ل�ساهدنا  الغربية 
و�سل املعاقون من م�ستويات 
العلماء  ف��م��ن��ه��م  ع��ل��م��ي��ة، 
على  والباحثون  واملفكرون 
ك��اف��ة الأ���س��ع��دة وه���ذا كله 
املحيط  املجتمع  اإل��ى  راج��ع 
الطاقات  وا���س��ت��غ��لل  بهم 
ال��ك��ام��ن��ة ل��دي��ه��م ب���دل من 
النظرة القا�سرة لدى كثري 
املجتمعات  يف  الأف���راد  من 

العربية لهذه الفئة.

لب������د من  وي�������س���ي���ف���ون: 
ذوي  بع�س  اأن  الع����رتاف 
الإعاقة يتلقون معاملة »غري 
لئقة« من قبل ال�سركات اأو 
التي  احلكومية  ال��وظ��ائ��ف 
يعملون فيها، حيث ي�سلبهم 
حقوقهم  امل��دي��ري��ن  بع�س 
فئة  اأنهم  على  ويعاملونهم 
التحايل  ي���ج���وز  ���س��ع��ي��ف��ة 
التوظيف  عقود  يف  عليهم 
املا�سة  حل��اج��ت��ه��م  ن��ظ��را 

للعمل.
اللوائح  غياب  اإلى  واأ�ساروا 

حقوق  تكفل  التي  والأنظمة 
يف  يعملون  الذين  املعوقني 
ل  حيث  اخل��ا���س،  القطاع 
يتم توظيفهم اإل يف وظائف 
ل  متدنية  وب��اأج��ور  ع��ادي��ة 
متطلباتهم  ب��ج��م��ي��ع  ت��ف��ي 
اإلى  لفتني  واحتياجاتهم، 
اأن توظيفهم يعود اإلى رغبة 
ال�سركات يف احل�سول على 
والت�سهيلت  الم��ت��ي��ازات 
التي متنحها وزارات العمل 

لل�سركات.

املوؤ�ش�شات احلكومية
احلكوميون  امل�سئولون  يرد 
التغيري  عجلة  اأن  بالتاأكيد 
ب����داأت ول���ن ت��ت��وق��ف حيث 
الأ�سخا�س  ت��وظ��ي��ف  اإن 
اأولوية  ميثل  الإعاقة،  ذوي 
دول  ج��م��ي��ع  يف  ح��ك��وم��ي��ة 
يتم  حيث  التعاون،  جمل�س 
ا�ستقطاب طالبي العمل من 

العام  الفئة على مدار  هذه 
ال�سواغر  توفري  خ��لل  من 
امل���وؤ����س�������س���ات  ب���ع�������س  يف 
التي  اخلا�سة  وال�سركات 
وظروف  قدراتهم  تنا�سب 

كل اإعاقة.
التنمية  ل����وزارات  اأن  كما 
يف  كبري  دور  الجتماعية 
وتوظيف  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل 
ذوي الإعاقة من خلل عدة 
مراكز منها التدريب املهني 
لتدريب  وغ��ريه��ا  واحل���ريف 
منا�سبة  مهن  على  املعوقني 
�سهادات  ومنح  لقدراتهم 
التاأهيل ملن انتهى تدريبهم 
واجتازوا الختبارات بنجاح 
وت�سغيل من يتم تدريبه اإما 
اأو  احلكومية  الوظائف  يف 
وتاأمني  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
والنف�سية  الطبية  الرعاية 
الدورة  اأثناء  والجتماعية 

التدريبية.

التفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقــة ت�شــدد يف ن�شو�شهــا علــى اإيجاد 

فر�س عمل منا�شبة لهم

ذوي الإعاقــة: النظــرة ال�شلبيــة وغياب 
اللوائــح ما زالــت حتد من فر�ــس توظيفنا 

رغم تاأهيلنا وتعليمنا على اأعلى م�شتوى!

33



للمجتمع  تقدم  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة 
اأبنائها الذين مت تاأهيلهم داخل املوؤ�ش�شة، وكذلك عر  الإمارتي عنا�شر فاعلة من بني 
امل�شاركات املختلفة يف كل الفعاليات، وكان اآخرها معر�س »توظيف 2012«، الذي عقد 
قدراتهم  اختالف  على  ــارات  الإم لأبناء  الوظيفية،  الفر�س  من  زخمًا  وقدم  موؤخرًا، 

وموؤهالتهم، ومنهم ذوو الإعاقة.

»توظيف 2012م«..

زايد العليا تفتح اآفاقًا جديدة لذوي الإعاقة

وقد متثلت م�ساركة موؤ�س�سة 
بجناح  امل��ع��ر���س  يف  زاي����د 
والتهيئة  ال��ت��وظ��ي��ف  وح���دة 
يف  الإع���اق���ة  ل���ذوي  البيئية 
املوؤ�س�سة، وكان حتت اإ�سراف 
القبي�سي  ط���ار����س  م�����وزة 
قالت  التي  ال��وح��دة،  رئي�س 
يف  امل��وؤ���س�����س��ة  م�ساهمة  اإن 
معر�س »توظيف«، مل تهدف 
لديها  عّما  الإع���لن  ملجرد 
بذوي  تخت�س  وظ��ائ��ف  م��ن 
اأي�سًا  جاءت  واإمنا  الإعاقة، 
لدى  ب��امل��وؤ���س�����س��ة  للتعريف 
الّزوار، بحيث ي�سبح متاحًا 
للجميع معرفة ما تقدمه من 
كافة اأ�سكال الرعاية والدعم 
لذوي الإعاقة، ومنها عمليات 
ال��ت��وظ��ي��ف ل����ذوي الإع���اق���ة 

من  وغريها  املوؤ�س�سة  داخل 
العاملة  والهيئات  املوؤ�س�سات 

على اأر�س الإمارات.

مزيد من الفر�س
اأن  اإل����ى  القبي�سي  ول��ف��ت��ت 
اإقباًل  حقق  املوؤ�س�سة  جناح 
من قبل رواد املعر�س ب�سكل 
الكثري  واأثنى  املتوقع،  يفوق 
ما  على  املعر�س،  زوار  من 
تقدمه املوؤ�س�سة من خدمات 
واملهم  القطاع احليوي  لهذا 

يف املجتمع الإماراتي.
وغري بعيد عن ذلك اأ�سارت 
فر�س  اأن  اإل����ى  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
التوظيف التي توفرها وحدة 
البيئية  والتهيئة  التوظيف 
ه��ي عملية  الإع���اق���ة  ل���ذوي 
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عند  ت��ق��ف  ول  م�����س��ت��م��رة، 
من  اأبنائنا  توظيف  جم��رد 
ذوي الإعاقة، بل ي�ستمر بعد 
ذلك عقب عملية التوظيف، 
التوظيف  وح��دة  تقوم  حيث 
على  بالطمئنان  باملوؤ�س�سة 
بيئة العمل، ومدى ملءمتها 
ذوي  وح��������الت  ل����ظ����روف 

الإعاقة.
خلل  اأنها  القبي�سي  وبينت 
اأي���ام امل��ع��ر���س ك��ان��ت تقوم 
بجولت وزي��ارات داخ��ل كل 
واللتقاء  امل��ع��ر���س،  اأرك���ان 
الب�سرية  امل���وارد  مب�سئويل 
العار�سة،  ال�����س��رك��ات  يف 

م��ن اأج���ل اإي��ج��اد م��زي��د من 
ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ذوي 
وجدت  وبالفعل   ، الإع��اق��ة 
ت��رح��ي��ب��ًا ك��ب��ريًا م��ن جانب 
هوؤلء امل�سئولني، للتعاون من 
اأجل ذوي الإعاقة، وتوظيف 
ما  جانب  اإل��ى  منهم  املزيد 
اأ�سخا�س  من  بالفعل  لديهم 
ذوي  من  عملهم  راأ���س  على 

الإعاقة.
الوحدة  اأن  اإل���ى  واأ����س���ارت 
بالغة  متخ�س�سة يف جزئية 
الأهمية من حيث التاأكد من 
العمل  اأماكن  موا�سفات  اأن 
عمل  متطلبات  م��ع  تتوافق 

من  اخلا�سة  الإع��اق��ة  ذوي 
حيث مواقف ال�سيارات وكافة 
اخلا�سة  املن�ساآت  تفا�سيل 
للعمل  يلتحقون  �سوف  التي 
بتنظيم  القيام  واأي�سًا  بها، 

برامج تدريبية لذوي الإعاقة 
من اأجل الرتقاء مبهاراتهم 
وتطوير اإمكانياتهم ليقدموا 
التي  الأعمال  يف  جيدا  اأداًء 

ت�سند اإليهم.

وحــدة التوظيــف مبوؤ�ش�شــة زايــد تقــدم 
ل�شمــان  بعدهــا  ومــا  التوظيــف  خدمــات 

ا�شتمرارية ذوي الإعاقة وجناحهم.
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ممار�شات عاملية
مرمي  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
�سيف القبي�سي رئي�س قطاع 
ذوي الإعاقة مبوؤ�س�سة زايد 
الإن�سانية  للرعاية  العليا 
اخلا�سة  الإع���اق���ة  وذوي 
اأه��داف  اإل��ى  ا�ستنادًا  اإن��ه 
املوؤ�س�سة فاإنها تبذل اأق�سى 
خدماتها  لتقدمي  جهودها 
ل���ذوي الإع��اق��ة م��ن خلل 
التعليمية  اخلدمات  تقدمي 
والعلجية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
امل�ساندة لفئات ذوي الإعاقة 
املمار�سات  اأف�سل  باإتباع 
العاملية يف ميادين الرعاية 
والتاأهيل، ودمج فئاتها من 

املجتمع،  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
ملواردها  الأمثل  والت�سخري 
والتقنية،  واملالية  الب�سرية 
مبا ي�سب يف النهاية يف نهر 
لأبنائنا  املقدمة  اخلدمات 

من ذوي الإعاقة.
ت��اب��ع��ت ال��ق��ب��ي�����س��ي: وم��ن 
ث��م ت��اأت��ي خ��دم��ات وح��دة 
تعنى  ال���ت���ي  ال���ت���وظ���ي���ف 
الهدف  وه����و  ب��ال��ت�����س��غ��ي��ل 
الرئي�سي الذي ت�سعى جميع 
اخل���دم���ات ال�����س��اب��ق��ة اإل��ى 
�سمان حتقيقه وا�ستمراريته 
وجن�����اح�����ه، ف���ف���ي ���س��وء 
والوظائف  الأع��م��ال  ت��ن��وع 
والأن�����س��ط��ة امل���ت���واف���رة يف 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال����ذي 
الأ�سخا�س  ت��دري��ب  ميكن 
ذوي الإعاقة على تنفيذها، 
الت�سغيل  اأو  ف��ال��ت��وظ��ي��ف 
عملية  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي��ب��ق��ى 
انتقائية تت�سمن فهم ميول 
للوظيفة  املر�سح  ال�سخ�س 
ال�سخ�سية  وخ�سائ�سه 
العمل  وقدراته وخ�سائ�س 
ب�سكل  وظروفه  ومتطلباته 

عام.
وب��ال��ت��ايل ف���اإن ق��ط��اع ذوي 
نحو  بجد  ي�سعى  الإع��اق��ة 
الأ�سخا�س  هوؤلء  م�ساعدة 
وتدريبهم  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ب��ع��د 
يف  عمل  فر�س  اإيجاد  على 
�سوق العمل التناف�سي �سواء 
يف ال��ت��ج��ارة، وال��زراع��ة اأو 
من  غ��ريه��ا  اأو  ال�سناعة 
املحلي  ال�����س��وق  م��ع��ط��ي��ات 
العمل  ور���س  اأو  التناف�سي 
مماثلة  ظروف  يف  املحمية 
من  ال��ع��ادي��ني  للأ�سخا�س 
حيث معايري العمل واأنظمته 
وقوانينه مع املراعاة التامة 
لعتبارات التهيئة والتدريب 
امل�����س��ت��م��ري��ن وال���لزم���ني 

لنجاح عملية التوظيف.
تفعيًل  القبي�سي،  واأ�سافت 
فريق  يتخذ  اخلدمة  لهذه 
املتخ�س�س  ال���ت���وظ���ي���ف 
التي  الإج��������راءات  ج��م��ي��ع 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن اأج���ل 
على  ال�سخ�س  م�����س��اع��دة 

ال�ساغرة  ال��وظ��ي��ف��ة  �سغل 
ويت�سمن  لها  وال�ستعداد 
ذلك تقدمي معلومات كافية 
ومتطلباتها  الوظيفة  ع��ن 

وظروفها.
اخت�سا�سيو  ويتوا�سل  كما 
مع  فاعل  ب�سكل  التوظيف 
العلقة  ذات  اجل���ه���ات 
والتعليم  العاملة  بالقوى 
اأجل  املهني يف املجتمع من 
احتياجات  وت���وف���ري  ف��ه��م 
واإمكانات  املحلية  ال�سوق 
التدريب والت�سغيل. ويوظف 
الخت�سا�سيون  ه�����وؤلء 
م���������س����ادر امل���ع���ل���وم���ات 
اخلدمات  لتقدمي  املتنوعة 

للمر�سحني.
املر�سحون  وي�ستمر  ك��م��ا 
اخلدمات  تلقي  يف  بعدها 
امل�����س��ان��دة مل��راح��ل م��ا بعد 
التوظيف وفقًا لحتياجاتهم 

الفردية واملهنية.
بعد  ما  خدمات  اإن  وقالت 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��وظ��ي��ف 
�سيانة  يف  تتمثل  ال��ق��ط��اع 
اأو  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ك��را���س��ي 
اأو  ال�����س��م��ع��ي��ة  امل��ع��ي��ن��ات 
املهني  التدريب  الب�سرية، 
الإ�سايف عند تغيري متطلب 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ال��ع��م��ل، 
الإر�سادية والتوجيه املهني، 
على  ال��ت��دري��ب  ت�سمل  كما 
امل�ساعدة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اأي�سًا.

ذوي  عليهــا  يح�شــل  التدريبيــة  الرامــج 
الإعاقة لالرتقاء مبهاراتهم وحتى يقدموا 

اأداًء جيدًا يف اأعمالهم.
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ور�شة تنمية اللغة والتوا�شل، تد�شن عمليًا عمل مركز التدريب للكوادر العاملة مع ذوي 
الإعاقة، التابع للموؤ�ش�شة الوطنية خلدمات املعوقني، الذي ي�شعى اإلى حت�شني نوعية 
احلياة لكل فئات الإعاقة يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي، من خالل 

توفري املدربني القادرين على حتقيق هذه الر�شالة.

ملدة  ال���ور����س���ة  وا���س��ت��م��رت 
الفرتة  خ��لل  اأي���ام،  خم�سة 
م���ار����س   22  –  18 م�����ن 
املدربتان  وقدمتها  اجلاري، 
للتدريب  �سيتي  م��رك��ز  م��ن 
التابع  الإع��اق��ة،  ودرا���س��ات 
مب�سر،  »كاريتا�س«  ملنظمة 
وه���م���ا: اأم��ي��م��ة احل��دي��دى 

واأماين ثروت.

خطة متكاملة
الكرمي  عبد  د. حممد  وقال 

اإننا  املركز،  مدير  املناعي، 
قد و�سعنا خطة متكاملة من 
املوجهة  التدريبية   الدورات 
الإع���اق���ة  ذوي  اأ����س���ر  اإل����ى 
جمال  يف  العاملة  وال��ك��وادر 
مع  بالتعاون  الإع��اق��ة،  ذوي 
من  متخ�س�سني  م��درب��ني 

البحرين والدول العربية.
الدورة  اأن  املناعي  واأ�ساف 
مهارات  تطوير  اإل��ى  ت�سعى 
بتنمية  اخلا�سة  امل��ت��درب��ني 
التوا�سل  واأ���س��ال��ي��ب  ال��ل��غ��ة 

وتدريبهم  الأط����ف����ال،  م���ع 
تدخل  برنامج  تقدمي  على 
التاأخر  حل����الت  م��ن��ا���س��ب 

اللغوي وعيوب النطق.
ال����دورة  ت�ستهدف  ق���ائ���ًل: 
والعاملني  الإخ�����س��ائ��ي��ني 
وتركز  الإع���اق���ة  جم���ال  يف 
عناوين  ع��ل��ى  حم����اوره����ا 
متنوعة، من اأهمها:  مراحل 
اللغة،  ق��ب��ل  ال��ل��غ��ة وم���ا  من��و 
لنمو  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات 
اللغة والتوا�سل، بع�س طرق 

مهارات  تقييم  ال��ت��دخ��ل، 
ت�سميم  ال��ل��غ��ة،  يف  الطفل 
واإعداد برنامج لغوى منا�سب 
لطفل متاأخر لغويًا، ت�سميم 
مبتكرة  اأن�����س��ط��ة  واإع������داد 
مراحل  يف  لغوية  لأه����داف 
بع�س  ا���س��ت��خ��دام  خمتلفة، 
لأ�سلوب  املبتكرة  الأ�ساليب 
اللفظ املنغم، اإ�سراك الأهل 
واإع����داد  تقييم  عملية  يف 
برنامج للطفل املتاأخر لغويًا، 
الختيار  اأ�سلوب  ا�ستخدام 

ولي�س الإجبار يف التعامل مع 
الطفل.

منو اللغة
مدير  احل���دي���دي،  اأم��ي��م��ة 
عن  حت��دث��ت  �سيتي،  م��رك��ز 
مراحل النمو الطبيعي للغة، 
قائلة: »نحن ل نتوقع اجلرى 
يحبو  اأن  ق��ب��ل  ط��ف��ل  م���ن 
ومي�سى،  يقف  ث��م  وي��زح��ف 
ي�ستطيع  ل  فالطفل  وعليه 
عندما  اإل  احل��دي��ث  ت��ع��ل��م 
اللزمة  املهارات  له  تتوافر 

لذلك«. 
الدرا�سات  اأ�سبحت  ول��ق��د 
وتطور  باكت�ساب  املتعلقة 
اللغة مرجعًا هامًا فى جمال 
وتعترب  ال��ل��غ��ة  ا���س��ط��راب��ات 
الهيكل الأ�سا�سي لتعليم طفل 
متاأخر لغويًا احلديث واللغة، 

املتاأخرين  الأط���ف���ال  لأن 
املراحل  بنف�س  ميرون  لغويًا 
خلل تعلمهم للغة، حيث اأن 
تطورهم اللغوي بطيء ولكنه 

لي�س �ساذًا. 
واأ�سارت اإلى اأن الطفل يبداأ 
التوا�سل مبجرد ولدته، وقبل 
اأن ينطق كلماته الأولى بفرتة 
توا�سله  ينمى  واأن��ه  طويلة، 
اليومي  التفاعل  خ��لل  من 
مع الأ�سخا�س املحيطني به، 
كما يفهم املواقف والكلمات 
اأن ي�ستطيع التعبري عن  قبل 
ال�سهل  ف��م��ن  ول���ذا  نف�سه، 
احلركات  ت��ط��ور  م��لح��ظ��ة 
ال�سعب  من  ولكن  الكربى، 
م��لح��ظ��ة ت���ط���ور م���ه���ارات 
اأن  نحتاج  املبكر  التوا�سل 

نكون ملحظني جدًا له.
مناطق  ك��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 

الور�شة �شعت اإلى تطوير مهارات املتدربني 
اخلا�شة بتنمية اللغــة واأ�شاليب التوا�شل 

مع الأطفال ذوي الإعاقة.

باكورة ور�شات مركز »تدريب الكوادر « مبملكة البحرين:

تواجه عيوب النطق.. وا�سطرابات الكلم

»تنمية التوا�شل«..
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ور�شة تنمية اللغة والتوا�شل، تد�شن عمليًا عمل مركز التدريب للكوادر العاملة مع ذوي 
الإعاقة، التابع للموؤ�ش�شة الوطنية خلدمات املعوقني، الذي ي�شعى اإلى حت�شني نوعية 
احلياة لكل فئات الإعاقة يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي، من خالل 

توفري املدربني القادرين على حتقيق هذه الر�شالة.

ملدة  ال���ور����س���ة  وا���س��ت��م��رت 
الفرتة  خ��لل  اأي���ام،  خم�سة 
م���ار����س   22  –  18 م�����ن 
املدربتان  وقدمتها  اجلاري، 
للتدريب  �سيتي  م��رك��ز  م��ن 
التابع  الإع��اق��ة،  ودرا���س��ات 
مب�سر،  »كاريتا�س«  ملنظمة 
وه���م���ا: اأم��ي��م��ة احل��دي��دى 

واأماين ثروت.

خطة متكاملة
الكرمي  عبد  د. حممد  وقال 

اإننا  املركز،  مدير  املناعي، 
قد و�سعنا خطة متكاملة من 
املوجهة  التدريبية   الدورات 
الإع���اق���ة  ذوي  اأ����س���ر  اإل����ى 
جمال  يف  العاملة  وال��ك��وادر 
مع  بالتعاون  الإع��اق��ة،  ذوي 
من  متخ�س�سني  م��درب��ني 

البحرين والدول العربية.
الدورة  اأن  املناعي  واأ�ساف 
مهارات  تطوير  اإل��ى  ت�سعى 
بتنمية  اخلا�سة  امل��ت��درب��ني 
التوا�سل  واأ���س��ال��ي��ب  ال��ل��غ��ة 

وتدريبهم  الأط����ف����ال،  م���ع 
تدخل  برنامج  تقدمي  على 
التاأخر  حل����الت  م��ن��ا���س��ب 

اللغوي وعيوب النطق.
ال����دورة  ت�ستهدف  ق���ائ���ًل: 
والعاملني  الإخ�����س��ائ��ي��ني 
وتركز  الإع���اق���ة  جم���ال  يف 
عناوين  ع��ل��ى  حم����اوره����ا 
متنوعة، من اأهمها:  مراحل 
اللغة،  ق��ب��ل  ال��ل��غ��ة وم���ا  من��و 
لنمو  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات 
اللغة والتوا�سل، بع�س طرق 

مهارات  تقييم  ال��ت��دخ��ل، 
ت�سميم  ال��ل��غ��ة،  يف  الطفل 
واإعداد برنامج لغوى منا�سب 
لطفل متاأخر لغويًا، ت�سميم 
مبتكرة  اأن�����س��ط��ة  واإع������داد 
مراحل  يف  لغوية  لأه����داف 
بع�س  ا���س��ت��خ��دام  خمتلفة، 
لأ�سلوب  املبتكرة  الأ�ساليب 
اللفظ املنغم، اإ�سراك الأهل 
واإع����داد  تقييم  عملية  يف 
برنامج للطفل املتاأخر لغويًا، 
الختيار  اأ�سلوب  ا�ستخدام 

ولي�س الإجبار يف التعامل مع 
الطفل.

منو اللغة
مدير  احل���دي���دي،  اأم��ي��م��ة 
عن  حت��دث��ت  �سيتي،  م��رك��ز 
مراحل النمو الطبيعي للغة، 
قائلة: »نحن ل نتوقع اجلرى 
يحبو  اأن  ق��ب��ل  ط��ف��ل  م���ن 
ومي�سى،  يقف  ث��م  وي��زح��ف 
ي�ستطيع  ل  فالطفل  وعليه 
عندما  اإل  احل��دي��ث  ت��ع��ل��م 
اللزمة  املهارات  له  تتوافر 

لذلك«. 
الدرا�سات  اأ�سبحت  ول��ق��د 
وتطور  باكت�ساب  املتعلقة 
اللغة مرجعًا هامًا فى جمال 
وتعترب  ال��ل��غ��ة  ا���س��ط��راب��ات 
الهيكل الأ�سا�سي لتعليم طفل 
متاأخر لغويًا احلديث واللغة، 

املتاأخرين  الأط���ف���ال  لأن 
املراحل  بنف�س  ميرون  لغويًا 
خلل تعلمهم للغة، حيث اأن 
تطورهم اللغوي بطيء ولكنه 

لي�س �ساذًا. 
واأ�سارت اإلى اأن الطفل يبداأ 
التوا�سل مبجرد ولدته، وقبل 
اأن ينطق كلماته الأولى بفرتة 
توا�سله  ينمى  واأن��ه  طويلة، 
اليومي  التفاعل  خ��لل  من 
مع الأ�سخا�س املحيطني به، 
كما يفهم املواقف والكلمات 
اأن ي�ستطيع التعبري عن  قبل 
ال�سهل  ف��م��ن  ول���ذا  نف�سه، 
احلركات  ت��ط��ور  م��لح��ظ��ة 
ال�سعب  من  ولكن  الكربى، 
م��لح��ظ��ة ت���ط���ور م���ه���ارات 
اأن  نحتاج  املبكر  التوا�سل 

نكون ملحظني جدًا له.
مناطق  ك��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 

الور�شة �شعت اإلى تطوير مهارات املتدربني 
اخلا�شة بتنمية اللغــة واأ�شاليب التوا�شل 

مع الأطفال ذوي الإعاقة.

باكورة ور�شات مركز »تدريب الكوادر « مبملكة البحرين:
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ومرتبطة  متداخلة  التطور 
لدى  ك��ان  ف���اإن   – ببع�سها 
اإحداها  فى  �سعوبة  الطفل 
ي��وؤث��ر على  اأن  ف��ه��ذا مي��ك��ن 
الأخ������رى، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 
�سعوبة  الطفل  ل��دى  ي��ك��ون 
فى جمال اللغة فقط، وبناء 
تاأخر  يحدث  اأن  ميكن  عليه 
التطور  جم�����الت  ك���ل  ف���ى 

بع�س  تكون  اأو  الطفل  ل��دى 
من  اأك��رث  متاأخرة  املجالت 

الأخرى.

املهارات الأ�شا�شية
امل����درب����ة اأم����ان����ى ث�����روت، 
تناولت  �سيتي،  م��رك��ز  م��ن 
الأ�سا�سية  املهارات  مو�سوع 
منو  اإن  ق��ائ��ل��ًة  ال��ل��غ��ة،  لنمو 

ملهارات عديدة  يحتاج  اللغة 
على  لت�ساعدنا  واأ���س��ا���س��ي��ة 
منو اللغة وتقدمها، واأهمها: 
مهارة التفاعل مع الآخرين، 
ومهارة  ال��ت��ق��ل��ي��د،  وم��ه��ارة 
فمثًل  العقلية،  ال�سور  فهم 
فى  تعنى  م��اذا  »م��اء«  كلمة 
اأذهاننا؟  تعنى �سيء ن�سربه، 
اللون  ع��دمي  �سفاف  �سائل 
�سائل  وال��رائ��ح��ة،  وال��ط��ع��م 

يرتوى به كل كائن حى.
وت�ساءلت: كيف يتعلم الطفل 
عقله؟  يف  العقلية  يكون  اأن 
يكون  لكي  ب��ال��ق��ول:  جميبًة 

العقلية  ال�����س��ورة  الأط��ف��ال 
يكونوا  اأن  لب��د  ذهنهم  فى 
النمو  من  درجة  اإلى  و�سلوا 
العقلي الكايف، هذه الدرجة 
هي التي ت�ساعده على تذكر 
ال�سيء الغري موجود،  الغري 
معرفة  جم���رد  م���ن  م��رئ��ي 
اأو  �سوته  �سكله،  ���س��ورت��ه، 

خا�سيته.
لهذه  وب��الإ���س��اف��ة  وق��ال��ت: 
ي�ساف  امل��ه��ارة  اأو  ال��ق��درة 
القدرة على التذكر للأ�سياء 
قدرة  فهذه  م��وج��ودة  الغري 
اأخ����رى  م���ه���ارة  اأو  اأخ�����رى 
الأ�سياء  ب��ني  التفرقة  وه��ى 
وا�ستخدامها،  و���س��ف��ات��ه��ا 
وهذه حتتاج اإلى منو اإدراكى 
اأي�سًا.  ع��ق��ل��ي  ومن���و  اأك����رب 
اأن  ميكنهم  اأط��ف��ال  فهناك 
احليوانات  كل  على  يطلقوا 
قطة  اأو  كلب  بهم  املحيطة 

وهناك من ميييز بينهم.

عيوب النطق والكالم
عنوان:  الور�سة  تناولت  كما 
والتوا�سل  وال��ك��لم  »اللغة 
اإن  بالقول  النطق«،  وعيوب 
الكلم واللغة والتوا�سل هما 
ومنف�سلة  خمتلفة  مهارات 
عن بع�سها وبالتايل فنموهما 
يكون ب�سكل منف�سل ولكن ل 
غنى لنا عنهم جميعا للتمكن 

من احلديث .
عبارة  باأنها  اللغة  وع��رف��ت 
الرموز  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن 
كو�سائل  ت�ستخدم  املنطوقة  
الغري  مع  والإت�سال  للتعبري 
وتعترب اأداة لتكوين املفاهيم، 
هي  خمتلفة  اأ���س��ك��ال  ول��ه��ا 
اللغة املكتوبة واملنطوقة ولغة 
ولغة  ال��رم��وز  ولغة  الإ���س��ارة 

مــن حمــاور الور�شــة: مراحــل منــو اللغة، 
لغــوى  برنامــج  ت�شميــم  التدخــل،  طــرق 

منا�شب لطفل متاأخر لغويًا.
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اجل�سد وغريها.
القدرة على  الكلم فهو  اأما 
ب�سكل  الأ����س���وات  اإ����س���دار 
ث���م و���س��ع��ه��ا معا  ���س��ح��ي��ح 
ب�سكل منا�سب لتنا�سب اإطار 
اللحنى  والإي���ق���اع  ال�����س��وت 
لل�سوت و�سدة ال�سوت ومن 
هنا منيز الأ�سوات ونفهمها 
وكلمات  م��ق��اط��ع  �سكل  ف��ى 
املدربون:  وت�ساءل  وج��م��ل. 
متى ي�سعب على الإن�سان اأن 
يتكلم؟ وقالوا اإن هذا يحدث 

اإن كان لديه: 
اأمرا�س  اأو  عيوب  بع�س   •
م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل »ال�����س��م��م - 
ال�سلل املخى - اإعاقة عقلية 
اجلزئى  ال��ف��ق��د   - ���س��دي��دة 

حلا�سة ال�سمع« 
اأو  ال��ف��ه��م  ف���ى  ���س��ع��وب��ة   •
التمييز اأو التقليد ملا ي�سمعه 
التقليد مهارة هامة فى  لأن 
لبد  اللغة..  قبل  ما  مرحلة 

اأن ننميها لدى الطفل

قد  النطق  اأن  اإل���ى  واأ����س���اروا 
حتدث به بع�س الإ�سطرابات 
احتبا�س  ال��ت��ه��ت��ه��ة،  م���ث���ل:  
ال��ك��لم، ت��ردي��د ال��ك��لم دون 
يف  ال�سرعة  او  البطء  م��ربر، 
ال��ك��لم، اإب����دال احل���روف اأو 
ح��ذف��ه��ا، اإ���س��غ��ام احل���روف، 
وه���ذه ال��ع��ي��وب حت���دث ع���ادًة 
ال�سعف  مثل  م�سكلة  نتيجة 

ال�سمعي اأو نق�س جزئي لل�سمع 
اأو نق�س يف القدرة العقلي

اأ�شلوب التمارين
ا�ستخدام  ال����دورة  �سهدت 
العملية  التمارين  اأ���س��ل��وب 
فيها،  امل��ت��درب��ون  و����س���ارك 
مب����ا مي��ك��ن��ه��م م����ن زي�����ادة 
م���ه���ارات���ه���م م���ع الأط���ف���ال 
ومن  عمومًا  الإع��اق��ة  ذوي 
النطق  �سعوبات  من  يعانون 
ومن  خ�سو�سًا،  ت��اأخ��ره  اأو 
اإع��داد  التمارين  ه��ذه  اأه��م 
ق���وائ���م خ��ا���س��ة ب��ح��ال��ة كل 

من  ال�ستفادة  وكيفية  طفل 
القوائم والختبارات.

اأهمية  على  امل��درب��ون  واأك���د 
كاملة  ق��ائ��م��ة  ت��خ�����س��ي�����س 
ل���ك���ل ط���ف���ل م����ن الأط����ف����ال 
التي  املهارات  عليها:  يحدد 
ي��ق��ف ع��ن��ده��ا ال��ط��ف��ل ولكن 
با�ستخدام �سكل هند�سي مثل 
اأو اأي علمة حتدد،  الدائرة 
اأو  للتحقق  القابلة  واملهارات 
الأهداف التالية التي �ستدرج 
يف برنامج للطفل، مع �سرورة 
ال�ستفادة من القوائم ب�سكل 
البيانات  ل�ستكمال  دوري 

واإعادة التقييم.
من  ع��دد  هناك  اأن  واأك���دوا 
برنامج  يف  املوؤثرة  العوامل 
التاأهيل، مثل:  �سن اكت�ساف 
مبكرًا  ك��ان  »كلما  الإع��اق��ة 
تاريخ  اأف�����س��ل«،  ك���ان  كلما 
الزمني  العمر  العلج،  بدء 
عوامل  اإل��ى  اإ�سافة  للحالة، 
لها علقة باملري�س كالذكاء، 
والقابلية  وال����س���ت���ع���داد 
الأهل  وا�ستعداد  للتدريب، 
الإعاقة  ون���وع  ومعاونتهم، 

ون�سبتها، واملعالج وخربته.

التماريــن  اأ�شلــوب  ا�شتخدمــوا  املدربــون 
العمليــة مبــا ميكــن امل�شاركــني مــن تطوير 

مهاراتهم مع الأطفال ذوي الإعاقة
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ندوة »الإعالم وق�شايا ذوي الإعاقة« التي عقدت على مدار يومني، موؤخرًا، حتت الرعاية 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  ثاين،  اآل  خليفة  بن  حمد  بن  ح�شة  ال�شيخة  ل�شعادة  الكرمية 
ل�شوؤون الأ�شرة، �شددت على �شرورة تخ�شي�س الو�شائل الإعالمية م�شاحة كبرية لق�شايا 
اأ�شاليب ال�شفقة والإح�شان.. اأو  ذوي الإعاقة ومعاجلتها من منظور حقوقي بعيدًا عن 

الت�شلية وال�شخرية.

جائزة �سنوية للإعلم املتميز يف جمال الإعاقة

املوؤ�س�سة  امل�ساركون  ونا�سد 
اإ�سدار  ل��لإع��لم  القطرية 
ميثاق �سرف اإعلمي يت�سمن 
احلقوقية  اجلوانب  مراعاة 
لدى  والجتماعية  والنف�سية 
تناول ق�سايا الأ�سخا�س ذوي 
الإعلم،  و�سائل  يف  الإعاقة 
بالتن�سيق مع اجلهات  وذلك 

املعنية. 

العمـل الإعالمـي
كما جاء يف تو�سيات الندوة 
العمل  �سرورة  على  التاأكيد 
بحقوق  التوعية  ن�سر  على 

الإعاقة من  الأ�سخا�س ذوي 
خلل خمتلف و�سائل الإعلم 
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الأج���ه���زة 
احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع 
امل����دين امل��ع��ن��ي��ة، و����س���رورة 
املجتمع  موؤ�س�سات  توا�سل 
بالأ�سخا�س  املعنية  امل��دين 
فعال  ب�سكل  الإع��اق��ة  ذوي 
م��ع اأج��ه��زة الإع���لم لطرح 
ق�����س��اي��اه��م وال���وق���وف على 
احلديثة  العلمية  التطورات 
يف هذا املجال وت�سجيع ذوي 
الإع��اق��ة على الن��خ��راط يف 
مبختلف  الإع���لم���ي  ال��ع��م��ل 

جمالته وتزويدهم باملهارات 
اللزمة لذلك. 

اأجهزة  التو�سيات،  وطالبت 
الإع�������لم ب��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي 
ب��ق��درات واإ���س��ه��ام��ات ذوي 
التجارب  ون�����س��ر  الإع���اق���ة 
الإي����ج����اب����ي����ة ل���ه���م وال���ت���ي 
ا�ستطاعوا من خللها التغلب 
وال�سعوبات  املعوقات  على 
املجتمعية والبيئية، بالإ�سافة 
اإل���ى ح��ث و���س��ائ��ل الإع���لم 
اإذاعية  برامج  تنظيم  على 
تعك�س  اأ�سبوعية  وتلفزيونية 
عن  و�سادقة  حقيقية  �سورة 

ق�سايا ذوي الإعاقة مع اإتاحة 
باإ�سراكهم  الكفيلة  الفر�س 
ق�ساياهم،  ع��ن  التعبري  يف 
كما دعت التو�سيات القنوات 
التلفزيونية والف�سائيات اإلى 
مبا  الإعلمية  امل��واد  تطوير 
ذوي  احتياجات  مع  يتنا�سب 
الإعاقة ال�سمعية والب�سرية، 
الإ�سارة  بلغة  الرتجمة  مثل 
للمواد  ال�سوتية  وال��ق��راءة 

املكتوبة. 
لل�سحافيني،  وت�����س��ج��ي��ع��ا 
طالب امل�ساركون بتخ�سي�س 
على  �سنوية  اإعلمية  جائزة 

ندوة بقطر حول الإعالم وذوي الإعاقة تدعو اإلى:
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والعربي  اخلليجي  امل�ستوى 
يتناول  اإعلمي  لأف�سل عمل 

ق�سايا ذوي الإعاقة. 
الطريـق للنـور!

قد  ال��ن��دوة  جل�سات  وك��ان��ت 
النمطية  ال�����س��ورة  ناق�ست 
الدراما  يف  الإع��اق��ة  ل���ذوي 
الدكتور  راأى  اإذ  ال��ع��رب��ي��ة، 
اخت�سا�سي  ج��لل،  اأ�سرف 

هناك  اأن  الجتماع،  علم  يف 
الإعاقة  لذوي  �سلبية  �سورة 
الدراما  يف  تر�سيخها  يتم 
ال��ع��رب��ي��ة م���وؤك���دًا ���س��رورة 
ت�سحيحها من خلل البتعاد 
الإعاقة  ذوي  ت�سوير  ع��ن 
اأو  ال�سخرية  يثري  �سكل  يف 

ال�سفقة. 
جديع،  را�سد  ال�سيد  وق��دم 

الوثائقي  الفيلم  ومنتج  معد 
�سرحا  النور«،  اإلى  »الطريق 
اإل���ى  ت��ط��رق  ال����ذي  لفيلمه 
يف  امل��ك��ف��وف��ني  دم���ج  عملية 
ميزج  ب�سكل  العامة  احلياة 
ال�سخ�سية  ال��ت��ج��رب��ة  ب���ني 
ل��ل��ع��ي��ن��ات امل���ن���ت���ق���اة وب���ني 
احلراك الجتماعي والعلمي 
ال����ولدة  م��ن��ذ  ل�ستيعابهم 
العمل  ���س��وق  اإل����ى  و����س���ول 

وتكوين الأ�سرة.
�شـورة منطيـة

قدمت  اجلل�سات  ختام  ويف 
مدير  ال��ق��ا���س��م��ي،  ���س��م��رية 
مركز ال�سفلح للأطفال ذوي 
ورقة  اخلا�سة،  الحتياجات 
يف  الإع�����لم  »دور  ب��ع��ن��وان 
داعية  التوحد«  ثقافة  ن�سر 
العاملة يف جمال  املوؤ�س�سات 
ذوي الإعاقة اإلى و�سع ميثاق 
الأ�سخا�س  يحمي  اإع��لم��ي 
ذوي الإعاقة واأ�سرهم كجزء 
و�سائل  ع��م��ل  م��ن  اأ���س��ا���س��ي 
من  امل��ج��ت��م��ع  يف  الإع������لم 
اأح����داث واأخ��ب��ار ق��د تظهر 
اأثناء تداول بع�س املو�سوعات 
بهم  املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  اأو 
اأن  ول���س��ي��م��ا  اأ����س���ره���م  اأو 
ال�سائعة  النمطية  ال�سورة 
وامل���ت���ك���ررة ل����ذوي الإع���اق���ة 
و�سائل  يف  ال��ت��وح��د  وذوي 
ما  اإذ غالبًا  م�سيئة  الإع��لم 
ت�سور هذه الفئة ب�سكل يثري 
يحمل  مظهر  يف  اأو  ال�سفقة 

و�سعهم  اأو  وال�����س��ر  العنف 
ال�سخرية  حتمل  ���س��ورة  يف 
اإلى  ب��الإ���س��اف��ة  والت�سلية، 
اإظهارهم كعبء من ال�سعب 
م�ساركتهم يف احلياة العادية 

بال�سكل الطبيعي. 
على  العمل  ���س��رورة  وراأت 
تفعيل دور الإعلم يف خدمة 
والأ�سخا�س  الإعاقة  ق�سايا 
من ذوي الإعاقة، وخ�سو�سا 
التوحد  ذوي  من  الأ�سخا�س 
املوؤ�س�سات  قيام  خ��لل  م��ن 
الإع���لم���ي���ة ب��ت��ق��دمي م���واد 
لدى  ال��وع��ي  زي���ادة  تت�سمن 
ا�سطرابات  ح���ول  الأ����س���ر 
طيف التوحد من خلل تناول 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  م���راح���ل 
ب�سرورة  الأ����س���ر  وت��وع��ي��ة 
النمو،  م���راح���ل  م���راق���ب���ة 
ومعرفة اجلهات واملوؤ�س�سات 
الطبية والتعليمية التي ميكن 
اإليها الآباء يف حال  اأن يلجاأ 
اأو دلئل على  اأعرا�س  وجود 
ترتبط  ���س��ل��وك��ي��ات  ظ���ه���ور 
التوحد،  طيف  با�سطرابات 
الإع����لم  دور  اأن  ���س��ارح��ة 
ي�ساهم ب�سكل كبري يف توجيه 
اإلى  للو�سول  والأ���س��ر  الآب��اء 
والتي  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات 
ميكن اأن ت�ساعد على التقليل 
م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د اللزم 
الت�سخي�س  اإل���ى  ل��ل��و���س��ول 

املنا�سب. 

النــدوة اأو�شت بتخ�شي�س جائزة اإعالمية 
�شنوية لأف�شل عمل اإعالمي يتناول ق�شايا 

ذوي الإعاقة.
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قد يتجاهل الوالدان بع�س ال�شلوكيات والأعرا�س، لعتقادهم اأنها جمرد م�شكلة وقتية 
�صتزول مع التقدم يف ال�صن ك�صعوبات التعلم اأو ال�صعف اللغوي، اأو مر�ص فرط احلركة 
مراقبة  �شرورة  على  ي�شددون  املخت�شون  جعل  ما  للتوحد،  اإ�شافة  النتباه  وت�شتت 
اأي  مالحظتهم  حال  يف  ال�شت�شاريني  على  لعر�شهم  ذويهم؛  قبل  من  الأطفال  �شلوكيات 

ت�شرفات و�شلوكيات خمتلفة عن اأقرانهم من الأطفال.

اأطفالنا.. اأمرا�س نف�سية.. تنتهي باإعاقة

وتنكر كثري من الأ�سر حقيقة 
يعانون  اأطفالهم  بع�س  اأن 
من »اأمرا�س نف�سية«؛ وذلك 
هذا  م��ث��ل  اأن  لع��ت��ق��اده��م 
يقت�سر  امل�ساكل  من  النوع 
عا�سوا  ال��ذي��ن  الكبار  على 
الجتماعية  التجارب  بع�س 

عمل  �سغوط  اأو  الفا�سلة، 
�سحية  م�����س��اك��ل  ���س��ب��ب��ت 
الذي  ال��وق��ت  يف  ونف�سية، 
ت���اأخ���ر عر�س  ف��ي��ه  ي�����س��ه��م 
باأمرا�س  امل�سابني  الأطفال 
على  نف�سية  م�����س��ك��لت  اأو 
تفاقم  يف  امل���خ���ت�������س���ني.. 

وي�سعب  ال�سحية  حالتهم 
عند  ع���لج���ه���م  ع���م���ل���ي���ة 

كربهم. 

قلة وعي
الأطفال  اإ�سابة  اأ�سباب  اإن 
النف�سية  الأم��را���س  ببع�س 

واأه����م����ه����ا هو  م���ت���ن���وع���ة، 
التغيريات بالدماغ -يف بع�س 
ترتبط  ح��ي��ث  امل���ن���اط���ق-، 
ب�سكل كبري بالعامل الوراثي 
اآخر  �سبب  وكذلك  اجليني، 
البيئية  ال��ع��وام��ل  وه��و  مهم 
التي تبداأ من الولدة وتتاأثر 

قلة الوعي الأ�شري تزيد من تدهور حالتهم:
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اأبويه،  م��ع  ال��ط��ف��ل  ب��ع��لق��ة 
العائلية،  بظروفه  واأي�����س��ًا 
م�ساكل  من  له  يتعر�س  وما 
لتكون  اجتماعية،  و�سغوط 
جيني  »ارت���ب���اط  املح�سلة 
البيئة  م��ن  وراث���ي«  ع�سبي 
يتعر�س  ال��ت��ي  وال���ظ���روف 
وي��ن��ت��ج عنها  ال��ط��ف��ل،  ل��ه��ا 

ا�سطرابات نف�سية. 
ي�سهده  مم��ا  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ارت����ف����اع يف 
مقارنة  العلمي  التح�سيل 
هناك  اأن  اإل  م�ست،  بعقود 
التعامل  جت����اه  وع����ي  ق��ل��ة 
بالأمرا�س  امل�����س��اب��ني  م��ع 
ال��ن��ف�����س��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام، 
خا�س،  ب�سكل  والأط���ف���ال 
العائلي  ال�سعيد  اإن  حيث 
يحتاج لتاأهيل وتدريب كامل 
على ح�سن الت�سرف مع اأي 
فرد لديهم ي�سكو من م�ساكل 

نف�سية.
واملجتمع  امل��در���س��ة  اأن  كما 
يف  م��ه��م��ًا  دورًا  ي��خ��و���س��ان 
امل�ساب  ح��ال��ة  ا���س��ت��ق��رار 
اأن  خ�سو�سًا  تفاقمها،  اأو 
ك��ث��ريا م��ن ه���ذه الأم��را���س 
�سلوكيًا  م��ع��اجل��ت��ه��ا  ي��ت��م 
بالدرجة الأكرب، فيما يعتمد 
العلج  على  الأ�سغر  اجلزء 

الدوائي. 
بع�س  املخت�سون  وي�ستخدم 
الأل���ع���اب ل��ت��ط��وي��ر ق���درات 
م�ساكلهم  وع��لج  الأط��ف��ال 
النطق،  اأو  ال�ستيعاب  يف 
اأخرى،  م�ساكل  اإلى  اإ�سافة 
وهو ما يوؤكد على اأن العلج 
يحتاج  ال�سلوكي  اأو  العائلي 
اجلهات  كل  من  تكاتف  اإلى 
لتحقيق  باملري�س  املحيطة 

النتائج املرجوة. 

طرق العالج
وي���ن�������س���ح امل���خ���ت�������س���ون 
الطفل على  ب�سرورة عر�س 
النف�سيني عند  ال�ست�ساريني 
اأو  ت�سرفات  اأي  ملحظة 
تغريات �سلوكية لديهم، كاأن 
ي�سبح الطفل الن�سط هادئًا 
وم��ن��ط��وي��ًا ع���ن الآخ���ري���ن، 
م�ستوى  ت���راج���ع  وك���ذل���ك 
وكرثة  الدرا�سي،  حت�سيله 
واآلم  ال�����س��داع  م��ن  �سكواه 
تعامله  و���س��ع��وب��ة  امل���ع���دة، 
التي  ال��ع��ادي��ة  الأن�سطة  يف 
الرف�س  وك����رثة  مي��ار���س��ه��ا 
يف  رغبته  م��ع  والح��ت��ج��اج، 
اأن  وذك��ره  وحيدًا،  يكون  اأن 
ي�سمعها  مل  اأ���س��وات��ًا  ي�سمع 

غريه. 

لعلج  امل��خ��ت�����س��ون  وي��ل��ج��اأ 
نف�سية  باأمرا�س  امل�سابني 
اأنواع من العلج،  اإلى ثلثة 
العقاقري  ب��ا���س��ت��خ��دام  اإم���ا 
اإ�سافة  والطبية،  امل�سكنة 
الجتماعي  ال���ع���لج  اإل�����ى 
للندماج  املري�س  وتاأهيل 
الإن�����س��ان��ي��ة  ع���لق���ات���ه  يف 

الرتكيز  م��ع  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�سهم يف  على جتنب كل ما 
انتكا�سة حالته، بينما تعتمد 
العلج  يف  الثالثة  الطريقة 
على املعاجلة النف�سية بهدف 
ال�سيطرة على ال�سطرابات 
ال��ع�����س��ب��ي��ة، وال��وج��دان��ي��ة، 

والأمرا�س الذهانية. 

تاأخر عر�ــس الأطفال امل�شابــني باأمرا�س 
نف�شية على املخت�شني قد يوؤدي لإ�شابتهم 

باإعاقات معينة

بالرغم من ارتفاع التح�شيل العلمي اإل اأن 
هناك قلة وعي جتاه التعامل مع الأطفال 

امل�شابني باأمرا�س نف�شية
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اأن  التجربة  ه��ذه  واأك���دت 
�سريحة ذوي الإعاقة تعترب 
م��ن اأه���م ال�����س��رائ��ح ذات 
واملوؤثر يف  الفعال  احل�سور 
اأن  كما  الكويتي،  املجتمع 
املتميزة  م�ساهماتهم  لهم 

بالأحداث  يتعلق  ما  كل  يف 
اجلارية، الأمر الذي يوؤكد 
حقهم يف ممار�سة حقوقهم 
يف  وانخراطهم  النتخابية 
كفله  مبا  ال�سيا�سي  العمل 

لهم الد�ستور. 

طرح الق�شية
اأمني �سر اجلمعية الكويتية 
ذوي  ح����ق����وق  مل���ت���اب���ع���ة 
اأ�ساد  الثويني  علي  الإعاقة 
التي  الربملانية  بالتجربة 
الثلثة  املر�سحون  خا�سها 

م�سريًا  الإع��اق��ة،  ذوي  من 
اأنها فر�سة جيدة لهم  اإلى 
ظل  يف  ق�سيتهم  ل��ط��رح 
�ساحبت  التي  ال�سراعات 
واإن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 
الأرق���ام  على  يح�سلوا  مل 

»2012م«،  الأخري  النتخابي  املعرتك  خو�س  قرروا  الإعاقة  ذوي  من  ثالثة  مر�شحون 
مل  واإن  الفاعلة،  امل�شاركة  يف  احلقيقية  رغبتهم  على  ليوؤكدوا  ال�شقيقة،  الكويت  بدولة 
اإح�شا�شهم  عززت  امل�شاركة  هذه  اأن  اإل  الرملاين،  الكر�شي  اإلى  للو�شول  احلظ  يحالفهم 
بوطنيتهم، وزجهم يف عمق املمار�شات والتجارب التي من �شاأنها تنمية قدراتهم والرتقاء 

مبهاراتهم احلياتية على اختالف اأ�شكالها.

لقد جنحنا!..
ولكننا مل نفز باملقعد الربملاين

املر�شحون ذوي الإعاقة بالنتخابات الكويتية:
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املتوقعة.
م�ساركة  اإن  ثويني  وق���ال 
املر�سحني الثلثة من ذوي 
غمار  وخو�سهم  الإع��اق��ة 
الن��ت��خ��اب��ات ب���ج���راأة هي 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  �سابقة 
معتربًا  الكويت،  تاريخ  يف 
�ساهمت  اخلطوة  ه��ذه  اأن 
يف فتح الطريق للكثري من 
هذه  لتمثيل  الإع��اق��ة  ذوي 

الفئة وتو�سيل ر�سالتهم. 
الدعم  افتقار  اأن  واع��ت��رب 
وقلة  والإع���لم���ي  امل����ادي 
اخل�����ربة ال��ربمل��ان��ي��ة اإل���ى 
اأ�سواتهم  ت�ستيت  ج��ان��ب 
مثل  اخلم�س  ال��دوائ��ر  يف 
حالت  التي  العوامل  اأه��م 
التجربة  يف  ف��وزه��م  دون 
النتخابية، متمنيًا اأن يقوم 
بالتعاون  ال��ن��واب  جمل�س 
لأنهم  الإع���اق���ة  ذوي  م��ع 
بهمومهم  دراي������ة  اأك�����رث 

ومطالبهم.

الدمج املجتمعي
جمعية  رئ��ي�����س  و���س��ف��ت 
الإعاقة  ذوي  اأم��ور  اأول��ي��اء 
مبادرة  ب��ور���س��ل��ي  رح����اب 
يف  الإعاقة  ذوي  وم�ساركة 
العمل الربملاين وال�سيا�سي 
ب����امل����وؤ�����س����ر الإي����ج����اب����ي 
اأنهم  ل�سيما  واحل�ساري، 
خري من ميثلهم اإلى جانب 
م�سرية  اأم���وره���م،  اأول��ي��اء 
تعد  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإل��ى 
الدمج املجتمعي  اأوجه  اأول 

الذي ننادي به.
الدعم  اأهمية  اإل��ى  ولفتت 
امل����ع����ن����وي ل����ه����ذه ال��ف��ئ��ة 
يف  مب�ساركتهم  والإمي����ان 
النتخابية،  العملية  خو�س 
تر�سيحهم  اأن  م��و���س��ح��ة 
ب�سرية  جهود  اإل��ى  يحتاج 

اأكرث من الدعم املادي.
على  ب���ور����س���ل���ي  وع���ل���ق���ت 
اأ�����س����ب����اب ع�����دم و����س���ول 
للكر�سي  الثلثة  املر�سحني 
ال���ربمل���اين، لف��ت��ة اإل���ى اأن 
لعبت  كثرية  معطيات  ثمة 
عن  ف�سًل  ه��ذا،  يف  دورًا 
قناعات املجتمع والنظرات 
العاطفية ل الجتم���اع���ي����ة 
جتاههم،  ال�س����ل���ي��م��ة 
يبقى  ه����ذا  ج���ان���ب  اإل�����ى 
املر�سحني  ح���ال  ح��ال��ه��م 

احلظ  يحالفهم  مل  الذين 
منها:  اأ�����س����ب����اب،  ل���ع���دة 
ع����دم ان�����س��م��ام��ه��م حتت 
اأنهم  كما  يتبناهم،  ت��ي��ار 
معينا،  ت��وج��ه��ا  مي��ث��ل��ون  ل 
الأ�سخا�س  حظوظ  لذلك 
امل�ستقلني اأقل من غريهم، 
بالإ�سافة اإلى عدم بروزهم 
وت��وا���س��ل��ه��م ���س��ي��ا���س��ي��ًا يف 

الأيام العادية. 
املجل�س  بور�سلي  وطالبت 
احلايل، املتمثل يف اجلانب 
بجدية  بالنظر  ال��رق��اب��ي، 
وتفعيل قانون ذوي الإعاقة 
م�سرية  ف��اع��ل��ة،  ب�����س��ورة 
كثرية  ق�سايا  ثمة  اأن  اإل��ى 
وعلى  ع���ال���ق���ة،  م����ازال����ت 
العامة  الهيئة  راأ�سها مبنى 

ل�سوؤون ذوي الإعاقة.

افتقاد الدعم
الثالثة  ال���دائ���رة  م��ر���س��ح 
العتيبي  ه����زاع  ال�����س��اب��ق 
م�ساركة  ث��م��ن  »ك��ف��ي��ف« 
العر�س  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
اأنها  م��ع��ت��ربًا  الن��ت��خ��اب��ي، 
اأثبتت  ت��اري��خ��ي��ة،  م��رح��ل��ة 
ودوره��ا  الفئة  ه��ذه  وج��ود 
املجتمع  يف  واملكمل  الفعال 
ال�������ذي ي���ع���ي�������س���ون ف��ي��ه، 
ف�����س��ًل ع���ن ق��درت��ه��م يف 
ور�سالتهم  �سوتهم  اإر�سال 

املن�سودة.
وب�����رر ال��ع��ت��ي��ب��ي اإخ���ف���اق 
املر�سحني من ذوي الإعاقة 
بانعدام  التجربة  ه��ذه  يف 
ال��دع��م امل��ع��ن��وي وامل���ادي، 
من  اأو  الناخبني  من  �سواء 
املعنية  النفع  جمعيات  قبل 
ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، لف���ت���ًا اإل���ى 
عرب  معه  الناخبني  جتاوب 
و�سائل التوا�سل الجتماعي 
اآب  والوات�س  التويرت  مثل 
ول�سيما  ملحوظ  نحو  على 
للمقر  اف���ت���ق���اره  ظ���ل  يف 

النتخابي.
ولفت العتيبي اإلى اأنه ح�سل 
على 35 �سوتًا يف م�ساركته 
اآمًل  الأخ��رية،  النتخابية 
هذه  مطالب  جميع  حتقيق 
املجل�س  ظل  يف  ال�سريحة 

اجلديد.

ق�شية مهّم�شة
مر�سح  اعترب  جانبه،  من 
ال�سابق  ال��راب��ع��ة  ال��دائ��رة 

   علي ثويني: م�شاركة املر�شحني الثالثة 
غمــار  وخو�شهــم  الإعاقــة  ذوي  مــن 
النتخابــات بجراأة هــي �شابقة فريدة 

من نوعها.

   رحــاب بور�شلــي: املر�شحــون مل يفوزوا 
باملقعــد النيابــي لعــدم ان�شمامهم لتيار 
ي�شاندهــم، بالإ�شافة اإلى عدم بروزهم 

اإعالميًا.

رحاب بور�سليعلي ثويني
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ورئي�س فريق »همتنا ديرتنا« 
التطوعي اإبراهيم امل�سوطي 
ق�سية  اأن  حركية«  »اإع��اق��ة 
»مهم�سة«  الإع���اق���ة  ذوي 
جمتمعيًا واإعلميًا رغم اأنها 

جزء ل يتجزاأ من املجتمع.
 137 ح�سد  اأنه  اإلى  واأ�سار 
التي  م�ساركته  خلل  �سوتًا 
له،  وفخرًا  اإجنازًا  اعتربها 
خللها  من  ا�ستطاع  حيث 
عدد  لأك��رب  ر�سالته  تو�سيل 
ال��ن��اخ��ب��ني يف دائ����رة  م���ن 
اإلى  لفتًا  حم�سومة،  �سعبة 
اأن م�ساركة ذوي الإعاقة يف 
هذا العر�س النتخابي اأثبت 
قدرتهم على متثل اإخوانهم 
من هذه ال�سريحة والتوا�سل 
الإع�����لم يف طرح  م��ع 
عن  ف�سًل  ق�سيتهم، 
التفاف عدد من النواب 
وتعهدهم  ال�����س��اب��ق��ني 
حال  يف  ق�سيتنا  لتبني 
للكر�سي  و����س���ول���ه���م 

الربملاين.
اإلى  امل�����س��وط��ي  وت��ط��ل��ع 
بني  التعاون  روح  خلق 
التنفيذية  ال�سلطتني 
والت�سريعية والناأي عن 
نريد  حيث  التاأزميات، 
كما  ال��ك��وي��ت  ت��ع��ود  اأن 
عهدها  �سابق  يف  كانت 
التنمية  بعجلة  والدفع 

نحو الأمام. 
فر�شة جيدة

اأم����ا م��ر���س��ح ال���دائ���رة 

العنزي  ول��ي��د  اخل��ام�����س��ة، 
يف  ال�سبب  فاأرجع  »كفيف«، 
الثلثة  املر�سحني  اإخ��ف��اق 
عدم  اإل��ى  الإعاقة  ذوي  من 
الفئة  لهذه  ال��ك��ايف  ال��دع��م 
املعنية  اجلمعيات  قبل  من 
بحقوق ذوي الإعاقة، ف�سًل 
عن انت�سار الر�سى النتخابية 
يف  النجاح  �سمة  باتت  التي 
الأم��ر  النتخابية  العملية 

الذي يرف�س انتهاجه.
ولفت اإلى اأن عدد الأ�سوات 
التي ح�سل عليها بلغت 354 
الأعلى  الن�سبة  وهي  �سوتًا، 
الثلثة،  امل��ر���س��ح��ني  ب���ني 
م��ع��رب��ًا ع���ن ���س��ع��ادت��ه من 
النتخابات  غ��م��ار  خو�سه 
ُتعد  �سابقة  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة 
تاريخ  يف  نوعها  من  الأول��ى 

الكويت.
جيدة  فر�سة  اأن��ه��ا  واع��ت��رب 
التوا�سل  لتبادل  وم�سرفة 
ب��ي��ن��ن��ا وب�����ني ال��ن��اخ��ب��ني، 
بالإ�سافة اإلى تو�سيل �سوتنا 
ور�سالتنا. و�سلم العنزي مبا 
حققه قائًل: احلمد هلل على 
اأخ�سر  فلم  النتيجة،  ه��ذه 

�سيئا من هذه التجربة..
الأع�ساء  يجتهد  اأن  اآم���ًل 
حتقيق  ���س��ب��ي��ل  يف  اجل����دد 
البلد  م�سلحة  ي��خ��دم  م��ا 
اأن  ل���س��ي��م��ا  وامل���واط���ن���ني، 
عرقلت  املتعاقبة  املجال�س 
الأمور وم�سرية التنمية على 

حد تعبريه.

   هــزاع العتيبــي: اأردنــا اإثبــات وجودنا 
ودورنــا الفعــال يف املجتمــع وقدرتنا يف 

اإر�شال �شوتنا ور�شالتنا املن�شودة.

التوا�شــل  ك�شبنــا  م�شوطــي:     اإبراهيــم 
مــع الإعــالم والتفــاف عــدد مــن النواب 
حولنــا وتعهدهم بتبني ق�شايانا يف حال 

فوزهم.

اإبراهيم م�سوطيهزاع العتيبي
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بف�شل التكنولوجيا احلديثة، حتدى الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف قطر قدرهم، وبات 
الذي  للدعم  ونظرًا  الغري.  من  م�شاعدة  دون  والتنقل  املجتمع  مع  التوا�شل  باإمكانهم 
كانت  التي  املفاهيم  من  التكنولوجيا  غريت  فقد  لأع�شائها  القطرية  اجلمعية  تقدمه 

�شائدة يف املجتمع حول قدرات ذوي الإعاقة.

»القطرية«.. تغري حياة املعاقني.. بالتكنولوجيا

منت�سب   4400 وي��ح�����س��ل 
احلوا�سيب  ع��ل��ى  للجمعية 
يف  تنا�سبهم  التي  والربامج 
تتوقف  ومل  امل��ج��الت.  �ستى 
عند  احل���دي���ث���ة  الأج�����ه�����زة 
والتوا�سل  ال��ت��ع��ل��م  ت��ي�����س��ري 
الإع��اق��ة، بل جتاوزت  ل��ذوي 
ذلك اإلى متكينهم من قيادة 
�سلمل  وت��وف��ري  ال�����س��ي��ارات 
حتركهم  تنا�سب  وم�ساعد 

يف البيوت.
منت�شف الطريق

التكنولوجيا ف�سلت  لكن هذه 
يف زحزحة قناعة را�سخة باأن 
لي�سوا  ال�سريحة  ه��ذه  اأب��ن��اء 
ما  املنا�سب،  لتقلد  موؤهلني 
بدون  تبدو  مهاراتهم  جعل 
حاولوا  ما  اإذا  كبرية  فائدة 
اقتحام �سوق العمل. فبالرغم 
الإعاقة  ذو  ال�سخ�س  اأن  من 

ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ال�����س��ه��ادات 
تقدير  ب��درج��ات  اجلامعية 
عادة  اجل��ام��ع��ة  ف���اإن  عالية 
ليبقى  البيت  اإل��ى  ت�سلمه  ما 
دامت  ما  اجل���دران،  حبي�س 
اأهل  فيه  ترى  ل  املوؤ�س�سات 
ذوي  غري  جانب  اإل��ى  للعمل 
عليهم  يتقدم  الذين  الإعاقة 

يف مرحلة التعليم.
وفقًا  ال��و���س��ع  ه���ذا  ويعك�س 

الدعم  اأن  حقيقة  لكثريين، 
ال����ذي ي��ل��ق��اه ال�����س��خ�����س ذو 
منت�سف  يف  يقف  الإع��اق��ة 
ال�ستقلل  لأن  ال��ط��ري��ق، 
بالنف�س  ب��ال��ث��ق��ة  وال�����س��ع��ور 
ا�ستخدام  ي���زرع���ه  ال�����ذي 
املجتمع  ورعاية  التكنولوجيا 
بدون  يبقى  ال�سريحة  لهذه 
فائدة كبرية يف ظل اأعرا�س 
ا�ستيعابها  عن  العمل  بيئات 

4400 منت�شب و50 % منهم ي�شتخدمون التقنيات احلديثة:
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يف  العمل  على  اإرغ��ام��ه��ا  اأو 
اأح�سن  »يف  دون��ي��ة  وظ��ائ��ف 

الأحوال«.
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
ب�سريًا من منت�سبي اجلمعية 
ت��خ��ط��وا ح���واج���ز الإع���اق���ة 
برنامج  بتن�سيب  الب�سرية 
على هاتفهم النقال يخربهم 
ورقم  املت�سل  با�سم  �سوتيا 
هاتفه ويتولى قراءة الر�سائل 
املكاملات  وت�سجيل  الن�سية 
املفقودة، ما يعني جتاوز اأثر 
الإعاقة يف احلد من التوا�سل 

مع النا�س.
التكنولوجيا  اأحدثت  وهكذا 
حياتهم،  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
خ�سو�سا يف جمال التوا�سل 
ي�ستخدمون  »ب���ات���وا  ح��ي��ث 
التانكو و�سكايب ويت�سفحون 
طبيعي«.  ب�سكل  الإن���رتن���ت 
الهائل  التطور  هذا  وبف�سل 
يف جمال التكنولوجيا، جتاوز 
الإنرتنت  ت�سفح  املكفوفون 

�سخ�سية  مواقع  اإن�ساء  اإل��ى 
تزخر  رقمية  مكاتب  وحيازة 
واآلف  القيمة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

الإ�سدارات.
ي��ظ��ل ه����وؤلء يف حرية  ل��ك��ن 
امل�سئولني  م��ن  اأم��ره��م  م��ن 
ل��ت��وظ��ي��ف ذوي  ال��راف�����س��ني 
الإعاقة قائلني: »حتى اأولئك 
مبهاراتنا  يقتنعون  ال��ذي��ن 
عندما  توظيفنا  يرف�سون 
ي���ك���ون ب���ي���ده���م ال����ق����رار«. 
م�سيفني اأن الربامج احلديثة 
�سهلت  امل��ت��ط��ورة  والأج��ه��زة 
كثريًا من حياة ذوي الإعاقة، 
اإلى  طريقها  يف  تكون  ورمب��ا 
التي  العقبات  على  الق�ساء 

تواجههم يف �ستى املجالت.
اأجهزة باملجان

امل�سئول  عفيفة  طالب  ويقول 
الإعلمي باجلمعية القطرية 
الأخرية  اإن  االإع��اق��ة  ل��ذوي 
ت���وف���ر اأح��������دث الأج����ه����زة 
اخلليج  دول  يف  امل���ت���وف���رة 

ذوي  حياة  ت�سهيل  اأج��ل  من 
الإعاقة، م�سيفًا اأن اجلمعية 
لهم  الأج��ه��زة  بتوفري  تتكفل 
مع  تتعاون  حني  يف  باملجان، 
اأولياء الأمور يف توفري برامج 

احلا�سوب عالية التكاليف.
ومن خلل جتربته ك�سخ�س 
عمله  مي���ار����س  اإع���اق���ة  ذو 
عفيفة  يوؤكد  طبيعي،  ب�سكل 
ذوي  جعلت  التكنولوجيا  اأن 
بحرية  ي��ت��ن��ق��ل��ون  الإع����اق����ة 
وا���س��ت��ق��لل وم��ك��ن��ت��ه��م من 
املعلومات.  اإل����ى  ال��و���س��ول 
وينبه عفيفة اإلى اأن الأجهزة 
املجتمعي  وال��وع��ي  احلديثة 
ب����ّددا ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي كانت 
حتول دون دمج ال�سخ�س ذو 
احلياة  يف  القطري،  الإعاقة 
باإمكانه  واأ���س��ب��ح  ال��ع��ام��ة، 

الت�سرف مثل الأ�سوياء.
اجلمعية  اأن  اإل����ى  وي�����س��ري 
كفاءات  توظيف  اإلى  عمدت 
حيث  الإع����اق����ة  ذوي  م���ن 
ب�سكل  بوظائفهم  ي��ق��وم��ون 
م�سرف، م�سيفًا اأن اأمري املل 
للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر 
ق��ي��ام موظفني  اأه��م��ي��ة  ي��ع��ي 
بخدمة  ال�سريحة  ه��ذه  م��ن 
اأق��ران��ه��م لأن��ه��م اأق���در على 

فهم متطلباتهم.
لكن تعامل ذوي الحتياجات 
اخلا�سة مع الأجهزة احلديثة 
بكفاءة وقدرتهم على اجناز 
مل  اإليهم  توكل  التي  املهمات 
احل�سول  يف  كثريا  يفدهم 
على الوظائف »حيث ما يزال 
معظم املواطنني ذوي الإعاقة 

عاطلني عن العمل«.

ا�شتخــدام التكنولوجيــا ورعايــة املجتمع 
لديهــم  يخلــق  الهامــة  ال�شريحــة  لهــذه 

ال�شتقالل وال�شعور بالثقة بالنف�س.
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وي��ق��ول امل�����س��ئ��ول الإع��لم��ي 
جت������اوزت  اجل���م���ع���ي���ة  اإن 
اإلى  الإع��اق��ة  ذوي  م�ساعدة 
الرتفيه عنهم ومتكينهم من 
لديهم  ما عزز  ال�ستقللية، 
وقلل  كاملون  باأنهم  ال�سعور 
اأولياء  �سفوف  يف  ال��ت��ذم��ر 
قائما  يعد  الأم��ور، حيث »مل 
ال��ن��ظ��ر اإل����ى ال�����س��خ�����س ذو 

الإعاقةباأنه ابتلء«.
ذوي  بطالة  عفيفة  وي��رج��ع 
اجلهات  اأن  اإل����ى  الإع���اق���ة 
قدراتهم  يف  تثق  ل  الر�سمية 
»رغم اأن بع�سهم ل يقل كفاءة 
عن غري ذوي الإعاقة«، لفتا 
ح�سولهم  حالة  يف  اأن��ه  اإل��ى 
من  ي��ح��رم��ون  وظ��ائ��ف  على 
الرتقيات »ولو اأم�سى الواحد 

منهم ع�سرين �سنة«. 
يعاين  البطالة  جانب  واإل���ى 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
احتياجاتهم  غياب  من  قطر 
العامة  امل��ب��اين  ت�سميم  يف 
وتقدمي اخلدمات، حيث تغيب 
احتياجات هذه ال�سريحة عن 
واملجمعات  العامة  املن�ساآت 

لعفيفة  ط��ب��ق��ا  ال�����س��ك��ي��ن��ة، 
الإعلم  و�سائل  طالب  الذي 
بالهتمام بذوي الحتياجات 
اخلا�سة وجعلهم يف ال�سورة 

ب�سكل دائم.
جن�شيات خمتلفة

ت�سم اجلمعية القطرية لذوي 
منت�سب   4400 الحتياجات 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
اأح�����دث   %50 ي�����س��ت��خ��دم 
برامج  وت��ل��ق��ى  ال��ت��ق��ن��ي��ات. 
اهتمامًا  اجلمعية  وخدمات 
واإقباًل من ذوي الإعاقة لأنها 
ت�ستقبل جميع حالت الإعاقة 
كما  الأع��م��ار،  وم��ن خمتلف 
املراكز  م��ع  التن�سيق  تتولى 
واملوؤ�س�سات املخت�سة يف هذا 

املجال.
معظم  اجل��م��ع��ي��ة  وت����وف����ر 
ذوي  ت�ساعد  التي  الأج��ه��زة 
على  اخلا�سة  الحتياجات 
التاأقلم مع احلياة والندماج 
الكثري  ل��ك��ن  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
الأم���ور يجهلون  اأول��ي��اء  م��ن 
يعلمون �سيئا عن  توفرها ول 
قيمتها يف دعم قدرات ذوي 

الإعاقة.
املعوقات،  هذا  على  وللتغلب 
العديد من  تنظم اجلمعيات 
التوعية  وح��م��لت  ال���دورات 
الأ�سر على خدماتها  لإطلع 
بدور  وتثقفيهم  وب��راجم��ه��ا 
حياة  ت�سيري  يف  التكنولوجيا 
اإذا  خ�سو�سا  الإعاقة،  ذوي 
التي  ب��الأج��ه��زة  الأم���ر  تعلق 
حركيا  الإع��اق��ة  ذوي  تدعم 

واملكفوفني.
وفنيون  اأخ�سائيون  وي��ق��وم 
مدى  وم��رك��ز  اجلمعية  م��ن 
طريقة  الأم��ور  اأولياء  بتعليم 
ا�ستخدام الأجهزة احلديثة، 
يف اإطار دورات ودرو�س عقب 

برامج  اأو  اأج��ه��زة  ك��ل  ت��وف��ر 
التح�سني  باإمكانها  جديدة 

من حياة املعاق.
الأمور  اأولياء  وي�سهد جتاوب 
حت�سنًا  الإع���اق���ة  ذوي  م���ع 
التي  احل��الت  يف  خ�سو�سًا 
ي��ك��ون ف��ي��ه��ا ال�����س��خ�����س ذو 
الإعاقة منتظمًا يف الدرا�سة، 
ما يدعو ذويه لطلب اخلدمات 
على  تعينه  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 

الفهم وال�ستيعاب.
القطري  املجتمع  وي�ستوعب 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
وي���ق���دم ل��ه��م ال����دع����م، ما 
التربعات  يف  جليًا  ينعك�س 
اجلمعية  ت��ت�����س��ل��م��ه��ا  ال���ت���ي 
م���ن ال��ب��ن��وك وال�����س��رك��ات. 
واإل��������ى ج����ان����ب الأج����ه����زة 
تقدم  التكنولوجية  والربامج 
املعدات  لأع�سائها  اجلمعية 
ملختلف  املنا�سبة  والأغرا�س 
����رة  الإع�����اق�����ات م��ث��ل الأ�����سِ
املتحركة  والكرا�سي  الطبية 

والعكاكيز والنظارات.

برامج اجلمعية القطرية لذوي الحتياجات 
اخلا�شة تلقــى اهتمامًا واإقبــاًل كبريًا لأنها 

ت�شتقبل جميع حالت الإعاقة.

التكنولوجيــا ف�شلــت يف تغيــري القناعــات 
ذوي  مهــارات  جعــل  مــا  توظيفهــم  حــول 

الإعاقة تبدو بدون فائدة كبرية.
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وق����د ن��ظ��م امل����وؤمت����ر حتت 
ع����ن����وان: »ت���ق���ب���ل الآخ������ر« 
�سعود  ال�سيد  معايل  برعاية 
وزير  البو�سعيدي  هلل  بن 
م�سقط،  وحمافظ  ال��دول��ة، 

ونظمته  ال�سلطان،  بجامعة 
كلية الطب والعلوم ال�سحية 
باجلامعة،  اللغات  وم��رك��ز 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
ال�سحة  ووزارة  والتعليم 

ووزارة التنمية الجتماعية.

هل نحن م�شتعدون؟!
اأك���رث  امل����وؤمت����ر  ����س���ارك يف 
من  دويل  خ��ب��ري   200 م���ن 

ال�سعودية،  العربية  اململكة 
العربية  الإم������ارات  ودول����ة 
املتحدة  والوليات  املتحدة، 
الأم���ري���ك���ي���ة، واإي���ط���ال���ي���ا، 
م�سر  وجمهورية  ول��ب��ن��ان، 

ما  وهو  واخلليجي،  العاملي  امل�شتوى  على  التوحد  حالت  يف  تزايد  وجود  توؤكد  الإح�شائيات 
حدا بجامعة ال�شلطان قابو�س اإلى تنظيم هذا املوؤمتر لتعريف املجتمع بهذا النوع من الإعاقة، 
وكيفية التعاطي معها، والتعامل مع امل�شابني بها، بالإ�شافة اإلى اإعداد املعاجلني الذين يتعاملون 

مع هذه احلالت.

بح�شور 200 م�شارك من داخل ال�شلطنة وخارجها:

موؤمتر دويل عن التوحد بعمان

تقبـل الآخـر..
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واجلالية  و�سوريا  العربية، 
يف  والباك�ستانية  الهندية 
�سلة  ل��ه��م  مم��ن  ال�سلطنة 

مبجال ا�سطراب التوحد. 
وق��������ال م����ع����ايل حم���اف���ظ 
هناك حاجة  »رمبا  م�سقط: 
مراكز  لإع��داد  امل�ستقبل  يف 
مر�سى  لعلج  متخ�س�سة 
بدايته  واملوؤمتر منذ  التوحد 
يوؤكد اأن هناك اهتمام بهذا 
اأمله  ع��ن  معربًا  اجل��ان��ب«، 
يف  املوؤمتر  هذا  يقام  اأن  يف 
ال�سنوات القادمة فهذه الفئة 
ولي�ست  املجتمع  يف  مهمة 

مهم�سة.
بن  يحيى  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
م�ساعد  ال��ف��ار���س��ي  حم��م��د 

وخدمة  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��م��ي��د 
الطب  ك��ل��ي��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع 
ورئي�س  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
للموؤمتر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
خلل  اأن��ه  فيها:  ق��ال  كلمة 
ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���س��ي��ني من 
تغريا  ال��ع��امل  �سهد  ال��زم��ن 
كبريا بالن�سبة لنظرة النا�س 
وعيهم  وم��دى  التوحد  اإل��ى 
ب���ه وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن كل 
لدرا�سة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
اأن  اإل  التوحد  اأطفال  ودعم 
لتوفري  م�ستعد  غ��ري  ال��ع��امل 
اخلدمات الكاملة لأجل هذه 

الفئة من الأطفال.
اخلدمات  هذه  اأن  واأ�ساف: 
الت�سخي�س  ب���ني  ت��ت��ف��اوت 

الرعاية  طريق  عن  الدقيق 
والدعم  والرتبوية  ال�سحية 
م�سريًا  التخ�س�سي،  املهني 
ي�سار  ال��ت��وح��دي��ني  اأن  اإل���ى 
ولكن  التوحد  باأطفال  اإليهم 
هوؤلء  ب��اأن  ن��درك  اأن  يجب 
الأطفال لي�سوا اأطفال للأبد 
لأن��ه��م ي��ك��ربون وال���وق���ت ل 
يتطلعون  كما  اأح���دًا  ينتظر 
ومهنية  اج��ت��م��اع��ي��ة  حل��ي��اة 
ناجحة كاأي �سخ�س اآخ�ر يف 
املجتمع ومن املهم اأن ندرك 
واأ�سبابه  ال��ت��وح��د  اأه��م��ي��ة 
وط���ري���ق���ة ال���ع���لج وي���اأت���ي 
ال�������س���وؤال امل���ه���م: ه���ل نحن 

م�ستعدون لذلك؟!.

خمتلف.. ول�شت اأقل!
هايدي  الدكتورة  األقت  كما 
الع�سكري نائب  الدين  علء 
للأبحاث  التنفيذي  املدير 
مبركز الأمري �سلمان لأبحاث 
الرئي�سية  واملتحدثة  الإعاقة 
»اأنا  بعنوان:  ورق��ة  باملوؤمتر 
اأقل«  ل�ست  ولكنني  خمتلف 
اأربعة  الورقة  هذه  ت�سمنت 

حماور اأ�سا�سية وهي التوعية 
والت�سخي�س  وال���ت���دخ���ل 

والأبحاث.
وذكرت الدكتورة هايدي باأنه 
للمجتمع  بالن�سبة  املهم  من 
عني  يف  ي�����س��ع  اأن  ال��ع��رب��ي 
املجتمع  العتبار خ�سو�سية 
واللغة والحتياجات اخلا�سة 
العربية فهيكلة هذه  للعوائل 
العوائل  عن  تختلف  العوائل 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى كما  يف 
بني  تختلف  ال��ت��ح��دي��ات  اأن 
هذا وذاك لناأخذ مثل عدد 
الأطفال لدى الأ�سر العربية 
من  اأكرب  العدد  هذا  �سنجد 

الأ�سر لدى الغرب.
يف  التوحد  ن�سبة  ع��ن  واأم���ا 
الدكتورة  ذك��رت  ال�سلطنة 
ه���اي���دي ب��اأن��ه��ا ت�����س��ل اإل���ى 
اآلف طفل   10 كل  1.4 من 
فت�سل  للإمارات  وبالن�سبة 
اإلى 29 من كل 10 اآلف طفل 
والت�سخي�س يف ال�سلطنة ما 
يوجد  ول  البداية  يف  ي��زال 
هذا  يف  متخ�س�سة  جهات 
نق�س  اإلى  بالإ�سافة  املجال 

راعــي املوؤمتــر:  فر�شــة لإعــداد املعاجلني 
احلديثــة  الطــرق  ملعرفــة  الفئــة  لهــذه 

واملتطورة يف هذا املجال.
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املوؤهلة  الب�سرية  ال��ك��وادر 
الت�سخي�س  اأدوات  ونق�س 

املقننة باللغة العربية .
اإلى  نحتاج  اأننا  واأ���س��اف��ت: 
الأدوات  م��ن  كاملة  هيكلة 
اختيار  حرية  لدينا  ليكون 
احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا 
ال��ط��ف��ل وع��ائ��ل��ت��ه واأك�����دت 
املبكر  التدخل  اأهمية  على 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ع���واق���ب 
الآن  حلد  يوجد  ول  التوحد 
وميكن  للتوحد  كامل  ع��لج 
تاأهيل الطفل وميكن للعائلة 
ال�سمات  ببع�س  ال��ت��ح��ك��م 

بحيث يندمج يف مدر�سته.
وبالن�سبة لعنوان حما�سرتها 
ل�ست  ولكنني  خمتلف  »اأن���ا 

اأقل« فهي مقتب�سة من مقولة 
تدعى  اأم��ريك��ي��ة  ل��دك��ت��ورة 
تعاين  وه��ي  ج��ران��دن  متبل 
ولديها  التوحد  مر�س  م��ن 
دكتوراه يف الزراعة وهي اأول 
تفكري  طريقة  عن  كتب  من 
من  يعاين  ال��ذي  ال�سخ�س 

طيف التوحد. 

جل�شات املوؤمتر وتو�شياته
التدخل  ب��رن��ام��ج  ع��ن  واأم���ا 
امل��ب��ك��ر ذك�����رت ال��دك��ت��ورة 
ب�����اأن ه���ن���اك �ست  ه���اي���دي 
هذا  تخ�ص  اأ�سا�سية  نقاط 
الربنامج منها ح�سر نقاط 
القوة والتحديات لدى الفرد 
وت��ط��وي��ر خ��ط��ة ف���ردي���ة مع 

عملية  مع  الأه��ل  دور  تفعيل 
اخلطط  وو����س���ع  ال��ت��اأه��ي��ل 
بالإ�سافة  التمارين  وتطبيق 
برامج  تطوير  ���س��رورة  اإل��ى 
مقننة ومدرو�سة و�سعت منذ 
�سنوات طويلة ومنها برنامج 
التعديل ال�سلوكي ABA اإلى 
ت��اأه��ي��ل وتغري  ج��ان��ب ذل���ك 
البيئي  امل��ح��ي��ط  ت��ع��دي��ل  اأو 
مهمة  العربية  اللغة  اأن  كما 
التاأهيلية  ال��ربام��ج  لتطوير 
اأو  بالف�سحى  اأكانت  �سواء 

بالعامية.
املوؤمتر  هام�س  على  واأق��ي��م 
معر�س م�ساحب ت�سمن كتبا 
للتوحديني  تعليمية  وبرامج 
املو�سي  ال�سحية  والغذية 
بالإ�سافة  لهم  با�ستخدامها 
اإل������ى اخل�������ربات ال���دول���ي���ة 
جمال  يف  واملحلية  والعربية 
التوحد. وقد تطرقت جل�سات 
امل��وؤمت��ر اإل���ى اأرب��ع��ة حماور 
الأول:  املحور  هي:  رئي�سية، 
احلديثة  الجت��اه��ات  تناول 
التوحد  ت�سخي�س وعلج  يف 
وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى الجت��اه��ات 
احلديثة يف ت�سخي�س وتقييم 
واأ�ساليب  التوحد  ا�سطراب 
اليجابية  واآث��اره��ا  التدخل 
التوحديني  الأط���ف���ال  ع��ل��ى 
ال��ت��دخ��لت  يف  واجل����دي����د 
التوحد  ل�سطراب  الطبية 
التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام 

احلديثة مع الأطفال.
فتناول  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأم���ا 
الجتاهات احلديثة يف تنمية 
التوحدي  ال��ط��ف��ل  وت��ع��ل��ي��م 
مهارات  تنمية  وي��ت�����س��م��ن 
التوحد  اأط���ف���ال  وق�����درات 
عربيا  ن��اج��ح��ة  وجت������ارب 
�سلوك  ت��ع��دي��ل  يف  وع��امل��ي��ا 

والتاأهيل  ال��ت��وح��د  اأط��ف��ال 
املهني لأطفال التوحد.

الثالث  للمحور  وبالن�سبة 
املجتمعي  ال�����دور  ف��ت��ن��اول 
بجميع  التوحديني  لرعاية 
وامل�ستقبل«  »الواقع  فئاتهم 
املوؤ�س�سات  دور  وت�����س��م��ن 
م��واج��ه��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ا�سطراب التوحد واخلدمات 
التوحد  جم��ال  يف  امل�ساندة 
الأخري  امل��ح��ور  ت��ن��اول  فيما 
الجت����اه����ات احل���دي���ث���ة يف 
تقدمي  اأخ�����س��ائ��ي  اإع������داد 
وت�سمن  للتوحديني  الرعاية 
وتاأهيل  اإع���داد  يف  اجل��دي��د 
رع��اي��ة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
الفراد التوحديني »الأطفال 

وال�سباب والكبار«.
ويف ختام املوؤمتر، ا�ستعر�س 
حممد  ب��ن  يحيى  ال��دك��ت��ور 
عميد  م�����س��اع��د  ال��ف��ار���س��ي 
ك���ل���ي���ة ال����ط����ب وال����ع����ل����وم 
وخدمة  للتدريب  ال�سحية 
املوؤمتر  ت��و���س��ي��ات  املجتمع 
مركز  اإن�����س��اء  يف  وت��ت��م��ث��ل 
ل��ل��ت��وح��د م��ت��خ�����س�����س يف 
فئة  واق��ع  ير�سد  ال�سلطنة 
ويقدم  التوحديني  الأف���راد 
على  وال��ع��لج  الت�سخي�س 

اأعلى امل�ستويات.
اآليات  تفعيل  اإل��ى  دع��ا  كما 
الأف���راد  رع��اي��ة  يف  ناجحة 
وتعليمهم  ال���ت���وح���دي���ني 
وع����لج����ه����م وت���دري���ب���ه���م 
ليكونوا  ب��ي��ده��م  والأخ������ذ 
خري  من  ي��رف��دون  مواطنني 
ه����ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل، مع 
واجلامعات  امل��راك��ز  دع���م 
والبحوث  الدرا�سات  لأجراء 
جم���ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

التوحد.

ن�شبــة التوحــد يف ال�شلطنــة 1.4 مــن كل 
10 اآلف طفــل ول توجــد جهــات كثــرية  

متخ�ش�شة يف هذا املجال.
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اخلطوة الأولى
وق���ال���ت ط��ال��ب��ة ال��دك��ت��وراة 
بولية  بت�سبريغ  جامعة  يف 
امل�سروع  و�ساحبة  بن�سلفانيا 
مننقاين  الرحيم  عبد  اأم��ل 
ب���داأت  امل�����س��روع  ف��ك��رة  اإن 
اأنها  حيث  �سخ�سي  باجتهاد 
كانت ول�سنوات ما�سية تقوم 
مب�ساعدة بع�س ذوي الإعاقة 
ال���ق���ادم���ني اإل�����ى ال���ولي���ات 
م�سيفًة  الأمريكية،  املتحدة 
املدار�س  ت���زور  ك��ان��ت  اأن��ه��ا 
وامل�ست�سفيات،  واجلامعات، 
مع  للتوا�سل  الرعاية  ودور 
الطلب املبتعثني من اأ�سحاب 
الحتياجات اخلا�سة للوقوف 
اخلدمة  تقدمي  اإمكانية  على 

املن�سودة. 
اأن��ه��ا وفريق  اإل���ى  واأ����س���ارت 
العمل معها بداأوا يف خطوات 
بيانات  قاعدة  لإن�ساء  جادة 
على  احل�������س���ول  ه���دف���ه���ا 
معلومات دقيقة تهدف للربط 
ب��ني م��ع��ل��وم��ات ال��ط��ل��ب��ة من 
ذوي الإعاقة وبني املوؤ�س�سات 
التي  اأم��ري��ك��ا  يف  التعليمية 
تقدم خدمات لهوؤلء الطلب 

كل ح�سب نوع احتياجه. 
مبادرات جادة

بتفعيل  امل�سروع  فريق  وق��ام 

اإن�ساء  منها  م��ب��ادرات  ع��دة 
بالربط  تقوم  بيانات  قاعدة 
الإعاقة  ذوي  ال��ط��لب  ب��ني 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  وب��ني 
لت�سهيل  باأمريكا  املعتمدة 
على  ال��ط��لب  ت��وزي��ع  عملية 
الإمكانات  ح�سب  اجلامعات 
موؤ�س�سة  ك��ل  يف  امل��ت��واف��رة 
اإعاقة  ن��وع  خلدمة  تعليمية 
وال�����س��روع يف عمل  ال��ط��ال��ب 
دليل تنظيمي يحتوي على كل 
الإج����راءات وال��ق��وان��ني التي 
الحتياجات  ذوو  يحتاجها 

اخلا�سة. 
م�سروعهم  ع��ل��ى  واأط��ل��ق��وا 
الأم���������ل«، على  ي����د  ا�����س����م« 
بالأ�سا�س  ي�سعى  اأن��ه  اعتبار 

م��ع اجلهات  ال��ت��وا���س��ل  اإل���ى 
اأمريكا  املختلفة يف  الر�سمية 
القوانني  ب��ه��ذه  ل��ت��زوي��ده��م 
احتياج  العتبار  يف  لي�سعوا 
للربامج  ال��ع��رب��ي  ال��ط��ال��ب 
بالعربية  باللغة  واخل��دم��ات 
وخلق  وغريها  الإ�سارة  كلغة 
لتج�سري  ت���وا����س���ل  ���س��ب��ك��ة 
الإع��اق��ة  ب��ني ذوي  ال��ف��ج��وة 
والطلب الآخرين الدار�سني 

يف خمتلف التخ�س�سات.
مظلة ر�شمية

من  الكثري  امل�سروع  ويواجه 
اأهمها عدم وجود  التحديات 
ي�سرح  ومف�سل  وا�سح  نظام 
عليه  يجب  الذي  ما  للطالب 
ح�سوله  م��ن  اب���ت���داًء  فعله 

توفر  جامعة  يف  ق��ب��ول  على 
للتح�سيل  املنا�سب  املناخ  له 
العلمي ولديها من الإمكانات 
ما يتوافق مع اإعاقته، مرورًا 
ل  بلد  يف  ال��ت��واج��د  مب�ساكل 
املبتعث.  لغة  نف�س  تتحدث 
يف  عمله  يجب  مب��ا  وان��ت��ه��اًء 
ح���ال اح��ت��اج ال��ط��ال��ب لي�س 
واإمنا  اأخرى  لغة  لتعلم  فقط 
كما  اأخ��رى  اإ���س��ارة  لغة  تعلم 
ال�سمعية  الإعاقات  حالة  يف 

مثًل. 
وبحثًا عن مظلة ر�سمية تعطي 
وت�سهل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�سفة 
عملية التجاوب مع امل�سروع. 
قامت املجموعة بعمل عر�س 
امل�سروع  فكرة  عن  تقدميي 
واأه����داف����ه ل��ل��م�����س��ئ��ول��ني يف 
ال�سعودية  الثقافية  امللحقية 
وعلى راأ�سهم الدكتور حممد 
الثقايف  امل��ل��ح��ق  ال��ع��ي�����س��ى 
املتطوعون  ووج��د  باأمريكا، 
تعاونًا كبريًا منهم من خلل 
ت�سهيل توا�سلنا مع الأ�سخا�س 
امللحقية  داخ���ل  والأق�����س��ام 
املعلومات،  على  للح�سول 
وكذلك تفعيل بريد اإلكرتوين 
للتوا�سل  للمجموعة  ر�سمي 
اجلهات  تلك  مع  خلله  من 

الر�سمية«.

يخدم الطلب ذوي الإعاقة باخلارج

»يد الأمل« ال�شعودي..

طالبة �شعودية تدر�س يف الوليات املتحدة اأطلقت م�شروعًا يخدم الطالب املبتعثني من ذوي الإعاقة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية �شمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالإبتعاث. وتطمح يف حال جناح 

امل�شروع اأن يكون منوذجًا يتم تعميمه على دول الإبتعاث الأخرى.



ت�سليط  اإل��ى  املوؤمتر  وه��دف 
ال�������س���وء ع��ل��ى اأح������دث ما 
ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه ال��درا���س��ات 
تعليم  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة 
ذوي الإع��اق��ة ودجم��ه��م يف 
املختلفة  الدرا�سية  املراحل 
يف  التجارب  بع�س  وعر�س 

هذا ال�سدد.
فعاليات  ا���س��ت��م��رت  وق����د 
املوؤمتر الإقليمي الأول لذوي 
الذي  اخلا�سة  الحتياجات 
الطلبة  �سوؤون  نظمته عمادة 
وق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية 
الإم���ارات  بجامعة  الرتبية 
من  بدعم  املتحدة  العربية 
رو�سة  ال�سيخة  �سمو  مكتب 

حتت  نهيان  اآل  زاي���د  بنت 
عنوان »اأف�سل املمار�سات يف 
الرتبية اخلا�سة«، ملدة يومني 

20 – 21 مار�س 2012م

التعليم ال�شامل
���س��ارك ب��امل��وؤمت��ر ع���دد من 
من  واملخت�سني  الباحثني 
وم�سر  العربي  اخلليج  دول 
والأردن واجلزائر، وتطرقوا 
اإلى عدد من املحاور  خلله 
العاقة  ب���ذوي  تتعلق  ال��ت��ي 
من خلل تقدميهم 35 ورقة 

عمل.
املوؤمتر  فعاليات  وانطلقت 
الرئي�سي  للمتحدث  بكلمة 

ب���ن علي  ن��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور 
الرتبية  م�ست�سار  امل��و���س��ى 
الرتبية  ب�����وزارة  اخل��ا���س��ة 
العربية  اململكة  يف  والتعليم 
ال�سعودية ت�سمنت التحديات 
العربية  ال��دول  تواجه  التي 
اأ�ساليب  جت��اه  حتركها  يف 
تربوية تكون اأكرث اندماجية 

يف التعليم .
عرب  التحديات  هذه  وتناول 
التحول  منها  حم���اور  ع��دة 
نحو التعليم ال�سامل واأو�ساع 
الإعاقة  ذوي  وتعليم  تربية 
والتطرق  العربي  الإقليم  يف 
يف  العام  التعليم  واق��ع  نحو 
وعر�س  ال��ع��رب��ي  الإق��ل��ي��م 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ل��ت��ج��رب��ة 
دمج  ال�����س��ع��ودي��ة يف جم���ال 
الحتياجات  ذوي  التلميذ 
الرتبوية اخلا�سة يف مدار�س 

التعليم العام.
وق���ال ال��دك��ت��ور امل��و���س��ى اإن 
م��ن��ظ��م��ة الأم�������م امل��ت��ح��دة 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية 
مهمًا  دورًا  تلعب  »يوني�سكو« 
هذا  فكرة  تطبيق  جمال  يف 
الدول  يف  التعليم  من  النوع 
العربية اإل اأنه ينبغي التاأكيد 
موؤداها  مهمة  حقيقة  على 
النتقال من  اأنه حتى ميكن 
جمال  يف  التنظري  مرحلة 
مرحلة  اإلى  ال�سامل  التعليم 

بجامعة  الرتبية،  كلية  نظمته  الذي  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي  الأول  الإقليمي  املوؤمتر 
املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  الرتقاء  جهود  لتفعيل  عمل  واأوراق  اأبحاثًا  ا�شتعر�س  الإمارات، 

للمعاقني، ودعم التعاون والتن�شيق بني الأطراف املعنية كافة لتحقيق هذه الغاية.

موؤمتر اإقليمي يك�سف حتديات 

التعليم ال�سامل

58

موؤمتر



ي�سبح  وح���ت���ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
يف  حقيقة  ال�سامل  التعليم 
حلما  ولي�س  العربية  دول��ن��ا 
حتقيق  اأجل  ومن  م�ستقبليًا 
كل  على  ينبغي  احللم  ه��ذا 
الأنظمة  ي�سع  اأن  عربي  بلد 
والت�سريعات  وال���ق���وان���ني 
ال�سيا�سات  ويبلور  اللزمة 
املعنية  الوا�سحة  التعليمية 

بالتعليم ال�سامل.
واأكد املو�سى يف ختام كلمته 
الطريق  الرتبوي،  الدمج  اأن 
لتحقيق التعليم ال�سامل واأن 
الطريق  هو  ال�سامل  التعليم 

لتحقيق التعليم للجميع .

اأوراق عمل
على  العمل،  اأوراق  ا�ستملت 
عينة  ل��دى  التعلم  �سعوبات 
مرحلة  يف  الأط����ف����ال  م���ن 
درا�سة   - املبكرة  الطفولة 
ت�سخي�سية،  م�����س��ح��ي��ة 
الأمهات  ات�سال  و�سعوبات 
البكم،  ال�سم  باأطفالهن 
لقيا�س  اأردن���ي���ة  وم��ع��اي��ري 
العربية  اللغوية  امل��ه��ارات 
 -  2 بني  للأعمار  النمائية 
مقيا�س  وق���درة  ���س��ن��وات،   6
للذكاء،  بينيه  ���س��ت��ان��ف��ورد 
والإ����س���دار اخل��ام�����س على 
التمييز بني غري ذوي الإعاقة 
التعلم  �سعوبات  ذوي  وب��ني 

وذوي الإعاقات العقلية.
اللغة  تدري�س  ت�سمنت  كما 
كفيفة  لطالبة  الجنليزية 
درا�سة حالة، التعليم العايل 
الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�س 
»ق���راءة  الت�سريع  ���س��وء  يف 
من   24 امل����ادة  يف  حتليلية 
ال��دول��ي��ة حلقوق  الت��ف��اق��ي��ة 
والت�سريعات  الإع��اق��ة  ذوي 

ا�ستعر�س  كما  ال��وط��ن��ي��ة«. 
جتربة برنامج التعليم العايل 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ل��ل�����س��م 
ال�سعودية والتدخل املبكر مع 
ا�سطرابات  ذوي  الأط��ف��ال 
ور�سالة  وجت��رب��ة  ال��ت��وح��د، 
ال�ساملة،  التمكن  مدر�سة 
وبناء اختبار لقيا�س املهارات 
ال��ن��م��ائ��ي��ة ل���دى الأط���ف���ال، 
ت�����س��خ��ي�����س ا����س���ط���راب���ات 
البلع  و���س��ع��وب��ات  ال�����س��وت 
حديثة  واأ�ساليب  وعلجها، 
العقلية،  ال��ق��درات  لقيا�س 
والت�سخي�س والتدخل املبكر 
طيف  ا����س���ط���راب  ل������ذوي 
واحلاجة  والإعاقة  التوحد، 
والتعليم  موؤهلة،  بيئة  اإل��ى 

عن طريق اللعب.

التي  ال��ع��م��ل،  اأوراق  وم���ن 
ت��ن��اول��ه��ا امل���وؤمت���ر اأي�����س��ًا، 
مراجعة كيفية و�سول الطلبة 
الإع��اق��ة  وذوي  امل��ك��ف��وف��ني 
قطر،  جامعة  يف  الب�سرية 
وواقع اخلدمات الرتبوية التي 
الحتياجات،  ل���ذوي  ت��ق��دم 
النف�سي  الإر���س��اد  واأ�ساليب 
لذوي الحتياجات اخلا�سة، 
تقييمي  ب��رن��ام��ج  وف��ع��ال��ي��ة 
الإدراكية  للقدرات  تدريبي 
واأث�����ره يف ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات 
لدى  الكلمة  اإل���ى  ال��ت��ع��رف 
اخلا�سع  الأ����س���م  ال��ط��ف��ل 

للزرع القوقعي.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س درا����س���ة 
بعنوان فعالية برنامج مطور 
الجتماعي  التفاعل  لتنمية 

الإعاقة  ذوي  الأط��ف��ال  ب��ني 
العاديني  واأقرانهم  �سمعيًا 
يف املدار�س العادية، وفعالية 
تنمية  يف  ال��دم��ج  ب��رن��ام��ج 
التكيفي  ال�سلوك  م��ه��ارات 
لدى التلميذ ذوي الإعاقات 
املتعددة، والتدريب الوظيفي 
لذوي الحتياجات اخلا�سة، 
والتحديات التي تواجه ذوي 
تعلم  يف  ب�����س��ري��ًا  الإع���اق���ة 
ثانية  كلغة  الجنليزية  اللغة 

يف اجلامعات الإماراتية.
ون��اق�����س ورق����ة ع��م��ل حول 
يف  تدريبي  برنامج  فاعلية 
لدى  التفكري  مهارات  تنمية 
�سعوبات  ذوي  ال���ط���لب 
ذوي  دم��ج  وتقييم  التعلم، 
العادية،  باملدار�س  الإعاقة 
لذوي  ال��ذات��ي��ة  وامل��ن��ا���س��رة 
والعلج  الذهنية،  الإع��اق��ة 
وواقع  احللم  بني  باملو�سيقى 
التجربة، وجودة احلياة لدى 
الإعاقة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
وم�����س��روع ت��ع��ل��ي��م م��ه��ارات 

التفكري للطالبات.

املوؤمتر �شلط ال�شوء على اأحدث ما تو�شلت 
اإليــه الدرا�شات يف جمال تعليم الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة.

حتى ي�شبح التعليم ال�شامل حقيقة يتطلب 
ذلك و�شــع القوانــني والت�شريعــات وبلورة  

ال�شيا�شات التعليمية.
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وكان امللتقى قد اأقيم برعاية 
كرمية من �سمو ال�سيخ هزاع 
م�ست�سار  نهيان  اآل  زايد  بن 
الأمن الوطني رئي�س جمل�س 
و�سهد  الريا�سي.  اأبوظبي 
تناف�سًا يف 66 م�سابقة موزعة 
بني امل�سمار وامليدان ملختلف 
مع  الريا�سية  الت�سفيات 
الفئات،  دمج  نظام  اعتماد 
بالنقاط  النتائج  واحت�ساب 

املعتمدة دوليًا.

حمطة ريا�شية اإن�شانية
حممد  حم����م����د  �����س����ع����ادة 

رئي�س  نائب  الهاملي  فا�سل 
العام  الأمني  الإدارة  جمل�س 
للرعاية  العليا  زايد  ملوؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  اإن  قال  الإن�سانية، 
اإن�سائها  ومنذ  العليا  زاي��د 
ت�سعى ويف  �سنوات  �ست  قبل 
بناء  اإل��ى  عديدة  اجت��اه��ات 
ج�سور التعاون والتوا�سل مع 
والهيئات  املوؤ�س�سات  جميع 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة، وخلل 
حظيت  املا�سية  الفرتة  تلك 
ل�سالح  ع��دي��دة  ب��اإجن��ازات 

فئاتها ومن ترعاهم.
ملتقى  مناف�سات  اأن  واأك���د 

ال�ساد�س  ال������دويل  ال���ع���ني 
لألعاب القوى 2012م، يعترب 
اإن�سانية  ري��ا���س��ي��ة  حم��ط��ة 
ه��ام��ة ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
الريا�سيني  م��ن  كبري  ع��دد 
اأنحاء  جميع  من  امل�ساركني 
ال�����ع�����امل، م��ل��ت��ق��ى مي��ي��زه 
الريا�سية  ال��ق��درات  اإب���راز 
العاملية  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
والتناف�س  الريا�سة  ب���روح 

ال�سريف.
ن��ح��ن يف دول���ة  واأ�����س����اف: 
املتحدة  العربية  الإم����ارات 
نوؤمن وب�سكل خا�س بقدرات 

الإن�سان على العطاء والتقدم 
له  ت���وف���رت  اإذا  وال���ت���ط���ور 
لإثبات  والفر�س  الإمكانيات 
ك��ان��ت مل�سرية  ول��ق��د  ذل���ك، 
الهتمام والرعاية بالإن�سان 
البناء يف  اأث��ره��ا  الإم��ارات��ي 
تقدمه وتطوره وبلوغه اأف�سل 
الكثري  حمققًا  امل�ستويات 
الإجن��ازات وعلى جميع  من 

الأ�سعدة.
البطولة  جن��اح  اأن  واأ���س��اف 
للتوجهات  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي 
قيادتنا  واهتمام  ال�سامية 
ال��ر���س��ي��دة وع���ل���ى راأ���س��ه��ا 

زايد  موؤ�ش�شة  مــن  بتنظيم 
الإن�شانية،  للرعاية  العليا 
لذوي  العني  بــنــادي  ممثلة 
 278 وم�شاركة  الإعــاقــة، 
من  دولــة   30 ميثلون  لعبًا 
خمتلف قارات العامل اإ�شافة 
الإعاقة  ذوي  اأنــديــة  اإلـــى 
العربية،  ـــارات  الإم بدولة 
اأقيمت فعاليات ملتقى العني 
الــــدويل الــ�ــشــاد�ــس لألــعــاب 
ـــة  ـــاق ـــــذوي الإع ـــوى ل ـــق ال

2012م ،مار�س املا�شي.

ملتقى العني الدويل ال�شاد�س لألعاب القوى لذوي الإعاقة 2012م

بطولة ريا�سية عاملية على

الأر�س الإماراتية
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ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
وبنائه  الإم��ارات��ي  بالإن�سان 
للنه�سة  اأ�سا�سية  كركيزة 
الهتمام  ولي�سمل  والتقدم 
املجتمع  ف��ئ��ات  وال���رع���اي���ة 
وذوي  عام  ب�سكل  الإماراتي 
ب�سكل  اخلا�سة  الحتياجات 

خا�س.

اإ�شادة الأبطال
بتهنئة  العام  الأم��ني  وتوجه 
املت�سابقني  جلميع  خا�سة 
الذين �ساركوا يف املناف�سات 
ول���س��ي��م��ا م���ن مت��ك��ن من 
التتويج  ملن�سات  ال��و���س��ول 
تاأهيلية  اأرق������ام  وحت��ق��ي��ق 
مناف�سات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
البارليمبية  ل��ن��دن  دورة 
اإلى  اإ�سافة  املقبل،  ال�سيف 
يف  متقدمة  م��راك��ز  حتقيق 
اأن  وقال  امللتقى،  مناف�سات 
هذا امللتقى ميثل حدثًا دوليًا 
يعرب  مبظهر  بظهوره  كبريًا 
ع��ن ح�����س��ارة وت��ق��دم دول��ة 

الأمارات العربية املتحدة 
يف  متنياته  ع��ن  اأع���رب  كما 
الدولة  اأب��ط��ال  يتمكن  اأن 
الذين  الإع���اق���ة  ذوي  م���ن 
اأرق���ام  حتقيق  م��ن  جن��ح��وا 
دورة  يف  للم�ساركة  تاأهيلية 
الدولة  علم  رف��ع  م��ن  لندن 
التتويج  ملن�سات  والو�سول 
امليداليات،  على  واحل�سول 
يف  ال�ستمرار  اإل��ى  ودعاهم 
طريقهم نحو حتقيق اأجماد 
اأن  موؤكدًا  جديدة  وبطولت 
على  ال��دول��ة حتر�س  ق��ي��ادة 
دعم وتكرمي تلك الفئات مع 

حتقيقها الإجنازات.
املت�سابقون  اأع����رب  ب����دوره 
�سعادتهم  ع���ن  ال���ف���ائ���زون 
امللتقى  ه��ذا  يف  بامل�ساركة 
فنيًا  جن���اح���ه  م���وؤك���دي���ن 
اأن  ومت����ن����وا  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ًا، 

املرات  يف  امل�ساركة  يكرروا 
ال�سوي�سري  وق���ال  املقبلة، 
مار�سيل هوج اأنه �سعيد جدًا 
اأرق���ام  حتقيق  يف  لنجاحه 
املركز  واح��ت��لل��ه  ج��دي��دة 
�سباقات عدة رغم  الأول يف 
املناف�سة ال�سر�سة من جميع 

امل�ساركني.
للم�سوؤولني  ال�سكر  وق���دم 
الإعاقة  ل��ذوي  العني  بنادي 
وح�سن  ال�سيافة  ك��رم  على 
ال�ستقبال والإقامة، كما هناأ 
املن�ساآت  بافتتاح  امل�سئولني 
العني  ل����ن����ادي  اجل����دي����دة 
الت�سنيف  خمترب  ول�سيما 

متثل  اأن��ه��ا  وق��ال  الريا�سي 
يف  وت�سهم  ك��ب��رية  اإ���س��اف��ة 
املمار�سني  ق��اع��دة  ارت��ف��اع 
ومن  عامة  ب�سفة  للريا�سة 

املعاقني ب�سفة خا�سة.
البطلة  اأعربت  جانبها  من 
جابر  ���س��ي��م��اء  امل�����س��ري��ة 
امليدالية  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
مناف�سات  يف  ال��ف�����س��ي��ة 
�سعادتها  عن  القر�س  رم��ي 
جتاوز  يف  بنجاحها  الكبرية 
الرقم التاأهيلي للم�ساركة يف 
اأوملبياد لندن ال�سيف املقبل 

حيث حققت 24،57 مرتًا.
الهدف  حققت  اأنها  وقالت 

م�شابقــة   66 يف  تناف�شــًا  �شهــد     امللتقــى 
مب�شاركة 278 لعبًا ميثلون 30 دولة من 

خمتلف قارات العامل
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مناف�سات  يف  امل�ساركة  من 
هذا  بتحقيق  العني  ملتقى 
ال����رق����م وجت��������اوزه ال���رق���م 
م���رتًا،  ال��ت��اأه��ي��ل��ي وه���و 22 
لت�سريف  �ست�سعى  اأنها  كما 
لندن يف  والعرب يف  بلدها 
امل�ساركة،  من  متكنت  ح��ال 
وتوجهت بال�سكر للم�سوؤولني 
العني  ون��ادي  زايد  مبوؤ�س�سة 
التنظيم  ع��ل��ى  ل��ل��م��ع��اق��ني 
اأرقى  ي�ساهي  والذي  الرائع 
ال���ب���ط���ولت ال��ع��امل��ي��ة وه��و 

ت�سريف لكل العرب  
املك�سيكي  البطل  اأعرب  كما 
املخ�سرم �سلفادور هرنانديز 
ال���ع���امل ���س��م��ن فئة  ب��ط��ل 
امل�سمار  م�سابقات  يف   T52
يف  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن 
وحتقيقه  امللتقى  مناف�سات 
وامليدالية  الأول  امل���رك���ز 

مناف�سات  يف  ال���ذه���ب���ي���ة 
 T52 م�سابقة 200 مرت لفئة
على الكر�سي املتحرك، وقال 
اإنه يفتخر بامل�ساركة يف هذا 
امللتقى العاملي وبوجود كوكبه 
من اأبطال العامل املتميزين.

لقطات من امللتقى
الت�سق احلظ العاثر بالفريق 
الأمل�����اين ال����ذي ����س���ارك يف 
�سباق التتابع 4 يف 400 مرت 
الفريق  بعثة  تقدمت  حيث 
الأملاين باحتجاج ر�سمي اإلى 
نتيجة  على  املنظمة  اللجنة 
خطاأ  لوقوع  نتيجة  امل�سابقة 

فني اأثناء ال�سباق.
البطولة  ل�سريط  وبالرجوع 
اخلطاأ  وق��وع  من  التاأكد  مت 
اللجنة  ق��ررت  ال��ف��ور  وعلى 
الحتجاج  ق��ب��ول  امل��ن��ظ��م��ة 

���س��ك��ًل وم��و���س��وع��ًا واإع����ادة 
ال�سباق الأمر الذي على اإثره 
الإماراتي  املنتخبان  اأعتذر 
يف  امل�ساركة  عن  والفرن�سي 
ا�سابة  نتيجة  املعاد  ال�سباق 
بالإجهاد  الفريقني  اأع�ساء 
املجهود  ج�����راء  ال�����س��دي��د 
الذي بذل يف ال�سباق الأول، 
ال�سباق  اإع���ادة  ث��م مت  وم��ن 
منفردة  اأمل��ان��ي��ة  مب�����س��ارك��ة 
الأول  املركز  ي�سمن  ما  وهو 
اأن  اإل  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة 
احلظ العاثر اأ�ساب الفريق 
املت�سابق  بارتكاب  الأمل���اين 
يف  خلطاأ  الفريق  يف  الأول 

اأثرة  على  ج��رى  النطلقة 
ثم  وم���ن  ال��ف��ري��ق  ا�ستبعاد 

اإلغاء ال�سباق 
وب�سورة  ا�ستطلعها  عقب 
امل�ساركة  الوفود  اآراء  ودي��ة 
اللجنة  قررت  املناف�سات  يف 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى اإل���غ���اء 
للمت�سابقني  التتويج  مرا�سم 
اليوم  مب�سابقات  الفائزين 
اخت�سارا  للملتقى  اخلتامي 
ل���ل���وق���ت ن����ظ����رًا لزدح������ام 
عديدة  ب�سباقات  الربنامج 
وح���ت���م���ي���ة ان���ط���لق���ه���ا يف 
مواعيد حمددة �سلفًا تنفيذا 
اعتمدته  ال���ذي  ل��ل��ربن��ام��ج 
واأقره مراقب  الفنية  اللجنة 

عام امللتقى
بت�سليم  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ام���ت 
للميداليات  ال���ف���ائ���زي���ن 
ال��ن��ق��دي��ة عقب  واجل���وائ���ز 
جلنة  م��ن  النتائج  اع��ت��م��اد 
احلكام، فيما قام املتطوعون 
ب�سورة  الأب��ط��ال  بت�سجيع 
ا�ستح�سان  لق��ت  حما�سية 

الفائزين.  

   متكــن عــدد مــن املت�شابقــني مــن حتقيق 
اأرقــام تاأهيليــة للم�شاركــة يف مناف�شــات 

دورة لندن البارليمبية
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اإ�سدارات،  عدة  ولليعربي 
ت���وج���ت مب����ول����ود ج��دي��د 
»اإعجاز  عنوان  له  اختار 
عن  عبارة  وهو  واإجن���از«، 
م���ذك���رات ي��وم��ي��ة، ت���وؤرخ 
حلظات اليعربي النف�سية، 
وت��ف��ا���س��ي��ل الإخ���ف���اق���ات 
التي  الكثرية  والنجاحات 
حياته  يف  الكاتب  حققها 

وم�سريته مع الدرا�سة التي 
اأعلى  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ح�����س��ل 
امل��رات��ب م��ن ف��وق كر�سي 

متحرك.
مذكرات يومية

الذي   – الكتاب  يف  ج��اء 
�سفحة،   227 يف  ي��ق��ع 
جامعة  نفقة  على  وط��ب��ع 
احل�����س��ن ال��ت��ي ت��اب��ع بها 

املاج�ستري  درا�سة  الكاتب 
اجلامعة  نف�س  من  مبنحة 
ت��ف�����س��ي��لت عن  ع���دة   -
العلم،  م��ع  ال��ك��ف��اح  رح��ل��ة 
وتوقه له بعد توقف طويل، 
في�س  امل���وؤل���ف  و���س��م��ن��ه 
واأحا�سي�سه  م�����س��اع��ره 
اأثناء  تختلجه  كانت  التي 
البحث عن مقعد درا�سي، 

كانت  ال��ت��ي  وال�سعوبات 
تعرت�سه اآنذاك. 

على  احلا�سل  واليعربي، 
نظم  اإدارة  ب��ك��ال��وري��و���س 
ماج�ستري  ثم  املعلومات، 
جامعة  من  اأع��م��ال  اإدارة 
الإمارات  بدولة  احل�سن، 
اأ�سيب  املتحدة،  العربية 
عن  ناجتة  دائمة،  باإعاقة 

كتاب »اإعجاز واإجناز« يتناول »ق�شة 
بــداأت  التي  اليعربي«  �شالح  كفاح 
ممار�صته  اأثناء  يف  �صقوط  بحادثة 
احلركة  عــن  اأقــعــدتــه  للريا�شة، 
�شرخ  يف  الثائر  اجل�شد  هذا  لي�شكن 
�شبابه، ثم رحلة عالج طويلة داخل 
به  انتهت  والتي  وخارجها،  الدولة 
على كر�شي متحرك، فقيده الكر�شي 
عن  عجز  ولكنه  ــدود،  حم مكان  يف 
تقييد خياله الذي راح ي�شبح بعيدًا، 
تغيريه  على  اأق�شم  الذي  وم�شتقبله 
واآماله  اأحالمه  مع  متوافقًا  لياأتي 

وطموحاته.

ق�سة يف الطريان بكر�سي متحرك!

اإعجاز واإجناز
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هذه  لكن  ريا�سية،  حركة 
اإقباًل  اإل  ت��زده  مل  املحنة 

على احلياة.
ما  الدرا�سة  عن  وانقطع 
يكن  ومل  �سنة،   27 يقارب 
ال�سهادة  اإل  ح��وزت��ه  يف 
الب��ت��دائ��ي��ة، ل��ك��ن��ه ت��زود 
ب��ال��ع��زمي��ة والإ������س�����رار، 
وان���ك���ب ع��ل��ى ال���درا����س���ة 
فقويت  ال���ق���راآن  وح��ف��ظ 
لغته واإرادته، وبعد م�سرية 
بفوزه  توجت  الكفاح  من 

بجائزة اأبوظبي 2010م.
اأم���ام  اإع��اق��ت��ه  ت��ق��ف  ومل 
ط����م����وح����ه، ح���ي���ث رج���ع 
بعد  ال���درا����س���ة  مل��ق��اع��د 
ان���ق���ط���اع ط���وي���ل، ورغ���م 
ا�ستطاع  ال�سعوبات  ك��ل 
�سهادة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
عمان  من  العامة  الثانوية 
اأن  ب��ع��د  راأ����س���ه،  م�سقط 
الثانوية  ام��ت��ح��ان  اج��ت��از 
مقر  اإل��ى  رج��ع  ثم  العامة 
اأب��وظ��ب��ي مرة  اإق��ام��ت��ه يف 
خطى  على  لي�سري  ثانية، 

النجاح. 

عزمية مبهرة
الكتاب  ف�����س��ول  حت��دث��ت 
وما  النجاح  ع��ن  الثلثة 
مت حتقيقه رغم املعيقات، 
ك��م��ا ���س��م��ل اأي�����س��ا ع��دة 
العزمية  ت��ق��وي  ع��ن��اوي��ن 

وت���ت���ح���دث ع����ن الأم������ل، 
قيمة  منها  قيم  عدة  وعن 
وعدة  وامل��ح��ب��ة،  ال���وف���اء، 
م��ق��الت اأخ���رى ع��ن واقع 
فجاءت  املعي�س،  الكاتب 
امل�ساعر  بفي�س  مغلفة 
جعلها  م��ا  والأح��ا���س��ي�����س 

قريبة من قلب املتلقي. 
املوؤلف  اأي��ام  عن  وحت��دث 
حيث  احل�����س��ن،  بجامعة 
عاديًا.  طالبًا  يكن  مل  اإن��ه 
ب����ل ك�����ان حم����ط ح���ف���اوة 
اإداري  م����ن  وت����ق����دي����ر، 
اجلامعة وطلبها، فانتزع 

الحرتام والإعجاب.
يقول حممد ح�سب النبي، 
رئي�س ق�سم الرتبية بجامعة 
تقدميه  يف  احل�������س���ن، 
»عجيب  اليعربي:  لكتاب 
طاقة  ميلك  الإن�����س��ان  ه��و 
هائلة اإذا ما وظفها توظيفًا 
اأن  ا�ستطاع  جيدًا  اإيجابيًا 
ي�سنع املعجزات، ويحرك 
اجلبال وي�سل اإلى اأعماق 
الف�سيح،  ال���ك���ون  ه����ذا 
تعرف  هوؤلء،  من  و�سالح 
نف�سه،  ق������درات  ب��ع�����س 
تروي�سها،  فاأجاد  رو�سها 
وما  الفكرية  طاقته  وظف 
تبقى من طاقته اجل�سدية 
ويزعزع  الثوابت،  ليحرك 
نفو�س  يف  وق���ر  م��ا  بع�س 
اأحلم  اأن  م��ن  اليائ�سني 

يجب  باإعاقة  اأ�سيب  من 
ل  حم�������دودة  ت���ك���ون  اأن 
ت��ت��ج��اوز اإط�����ار ق���درات���ه، 
هذه  حطم  �ساحلًا  ولكن 
بالفعل  واأث��ب��ت  الأ���س��ن��ام، 
ق��ب��ل ال���ق���ول اأن���ن���ا اأم����ام 
هو  فها  ���س��واء،  الأح����لم 
ثابتة  خطوات  يخطو  الآن 
املاج�ستري،  درا����س���ة  يف 
و�سوف يحقق النجاح كما 
حققه من قبل يف الثانوية، 
اجلامعية  درا���س��ت��ه  ويف 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج���ة 
و�سوف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
من  واملزيد  املزيد  يحقق 
تتحرك  دامت  ما  النجاح 
القوة  ب��واع��ث  نف�سه  يف 
التي  احلديدية  والإرادة 
يقراأ  م��ن  ك��ل  �سيلحظها 

كتابه »اإعجاز واإجناز«. 
النبي:  ح�����س��ب  وي�����س��ي��ف 
من  ال��وح��ي��د  �سالح  لي�س 
ذوي الحتياجات اخلا�سة 

اإعاقته؛  على  يتغلب  الذي 
تثبت  والأح��داث  فالتاريخ 
لنا يومًا بعد يوم اأن الإعاقة 
عقبة  مت��ث��ل  اأن  مي��ك��ن  ل 
القوية؛  النفو�س  لأ�سحاب 
ح�سني  ط���ه  اهلل  ف���رح���م 
عميد الأدب العربي الذي 
ت��خ��ط��ى ب��اإع��اق��ت��ه ح���دود 
الزمان واملكان لي�سل اإلى 
ربوة من ربا الفكر والأدب 
كثري  عنها  عجز  والثقافة 
ول  ع�سره،  اأ���س��وي��اء  م��ن 
�سالح  اأرى  ح��ني  اأع��ج��ب 
ال��ي��ع��رب��ي ي��ع��د ب��ح��ث��ًا عن 
جاء  وال���ذي  ح�سني،  ط��ه 
الكتاب،  ه��ذا  خواتيم  يف 
وك���اأن���ه ي�����س��ري ع��ل��ى درب��ه 
علم،  دون  اأوم�����ن  ب��ع��ل��م 
متاأمًل واآمًل اأن ي�سل ملثل 
واإن  فحتى  اإليه،  و�سل  ما 
اختلفت جمالت الهتمام 
يتفقان  اأنهما  اإل  بينهما، 

يف اإميانهما باحلياة. 

موؤلف الكتاب اأ�شيب باإعاقة دائمة، ناجتة 
عــن حركــة ريا�شية، لكــن املحنة مل تزده 

اإل اإقباًل على احلياة.

بعــد انقطــاع 27 عامــًا عــن الدرا�شة جنح 
ثــم  البكالوريو�ــس  اليعربــي يف احل�شــول 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال.
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